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5ί ΐιιρη Ατ$ρ\ιά ΡΛτηφ βαηάιτι αάιηιη ,
Νιο ΐΑΐηιη « ξηαηΐί ηαα ρ*ϋΛΤ* νΐα9
ΕΗείιη, Μ($4ίίΜ) ίθϊήιίΐ!<{Ηΐ·) 'αη ϊρβ ΙϊίίΠκ/
Ηκ ΐήί , αβ Οαηοηαι ηνυακ (β~« άαια.
Ηαηΰ ϊηββΐ νιαιη, Ιιοι^ άπαί ίϊΗ άή'ψ1 ιιίΐ»
Τί ββ€η( Οταβϊ , ηι νιηαη άοΐατη»
<!οηβ(α νιρητ'α βίε νΊα/οηέ ηιοΐιβα,
Οτ/κΙιοη ΑβίτΛΛχα ζοηιηιαηίηφ υβ&·
Τ*>ς τέχνης /«Γςωτα 3·ίο< πςοττάξο&ίν ϊ&ιηιαν,
Α&άνατοι » μακςός <Ρ£ καϊ ο^3-ιος οιμος ίττ αυτήν.
Κλι τφχύς το7Γ(>ωτον > «τπίν «Γ' ϊ/ς ακζον '/χητα/,
'Ρ«/ίΓίίΐ ςΓ' *ι'7Γί<τα ττίλίΐ χ*λί7ηί7Π{> ϊϋσ».
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ΑΌ
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> Ληήα Σε&ον, δ^ ναιηαη
νιεεηίζογυτη ηοηηκίΐϊ, ηιιζ ριιΐεηΐ νοαα^£**? ί& αησΐρίία ϊη εαάειη άϊ&ζοηε ργοάιιοζ νεί οοτνϊρϊ ροβε, αγΗίγαΐη ροέ'ία,ργοαύ εαγηήηζ$ γα(ζο , & ηεεεβϊίαζ εχζξζΐ.
νενητη φιαηίορενε ίβί αίεννεηί ■> βιύ$βιρενηκι
άεείαγηηΐ, εειείγζογητη Οναοζα ναίητη, αιια
βιρεγβιηί ηιοηητηεηία : ζ)υϊ /ζοεύβΗ φάάιζίεί
αηάεηάϊ βίγε Ροέϊϊοο ροίεβαίετη άαίατηβοζγεηΐ,
Ιαιζε ίαττιεη εβτεηΪ! αιιβι$άαιη Ιζεεηίϊα ρΐεηατη
ηεηνιε α§ηονεγαη{ , ηεφίε μβιγραγηηί Μηηιζαιη,
ηιβ ζη ρακοζ: νοαύζ$ , Ιοιισο ιιβα
ζηνεΐεταία
εοηβηεΐιιάζηε ηζοάό οοΜναιη , τηοάο εχίεηάϊ βθ'
/ζίζε, φιοά & ίΜϊηί , φιογιιηι οτηηεί νοΰα/α
(ΙιιΙ/ζα βιηΐ δ-5 οοιηιηηηε$ , αϋφιαηάο βαηιιη(ί
ηυαιηνϊε ραγΰϊ%ι$ & ργαάεη(ζν$ , ηατη Μαβί Ιαΐζηα βειηρεγ βυζί νεγεοιιηάζογ ■, δ^ αάβγϊΕίίογ
φιατη Οναοα. Αί (ττανζ! ιζζίήΐ εβ ηεξαίιπη,
αζί ηοη ζ^ηοΜΙή εχ ΗεΙζοοηε ηΐηηιηια. 8εά
αιιάτη νεγέ, νζάενϊί ζρβε. Νοη εηζτη ργορΐεγεα
ΙζΙενζ οτηηζηο δτ* εχ/ε§εχ εγαηύ, ψιϊα ζίΐζί Ηοεΐ
αξίς» αξίς βοηαγε, δτ' εαηάετη Ιϊίεναηι ζη ί)οσ
ηοιηζζζε άϊνεγβα ηΗαηίζίαίε ιηείϊγζ. ζΗιοά β
ηιΛΙανιιτη ργαοερήοηητη ο/βεγυαίζοηε (εηεηΐαγ,
* *
{[ΙΙΟΥ'

ΑΌ ΧΕΟΤΟΚΕΜ.
Μογβιηι ίοΐ Ογαιητηαύεογιιιη νοίαηζζαΛ, φιϊ*
νκ$ γαίζο Οναοα αηαηΐζΐαίζ$ οορηοβεεηάα ργα·
βογζΗίηγ, ροΐζβΐΊηΉΐτζ ζη ζΐΙζ$ββαάζϊ, φια εοηβαηΐ ίζίεγή αιηΗ{τχιΐ$ ? 8ίΐρεγβήαηζ οεγίέ ζά
ΙαΙ/ογϊί εβε(, ηζβ Ογαοα ροφοί βηάζοβς, ίγες
ϊβα νοοαίεζ ζίεγ άά Μιιβζ άζβϊςζίε ζτηρεάζΐηηι·
ψιε γεάάενεηί, Ργηβγα εήατη ορεγαηι Ιοοαγεηΐ,
%ηΐ'ροβΐϊ$ ίε^εηάζ$ & ρεγνοίιιίαηάζ! ηοηηζΐήΐ
ίεηψόγϊί & οίζζ' ζιηρεηαηηί , αηζτηο ίογητη αιι, /ρκϋ$3 αά αΗ^ηαιη εορηΜοηειη αηαηίϋαίζί
β}11α1?κα ρεννεηζεηάζ. Ό{ ϊεϋιίτ γετη ζη ραηεα
ΐοηβεγαπί) γεσηίϊς οριι$ εβ9 ηε εγγειημ$ ζη αηαη'
ίζΐαίε αιια αίζαγιιτη , ίηηζ ργαοίρηί\ αηοζρϊίιιηι
νοοαίΐηη. §εά ζίίαα ηεαΜε ηζηιζ$ ηινίϊας, ηεααα
ζηοεΥΐΜ εβε ορογίεΐ. ζΗιοάβ αιϊ ζβα, %ηα$
ργαβγΐΗΐΐΐΜϊ ργανερΐϊοηε$ αιτη ηιεάζοογζ βαΐΐειη ροεϊαγιιιη ίεέίζοηε, ηοηβφεζιιηί αά άζτηεηβοηή βΐία&αγηηι βζεηίϊατη , Ιμζο αιιζάβιίζ$βιίηγηηι βί ηεβςζο. Οα(εγάηζ βεΗί ζη αίζζί άιιοΙαχ ΙζΜίζε , εα απα (τγαοζ αιηζ Ζ,αίζηί$ αοτηιηιιηζα ίαίεηΐ, νεί ρεηζίιι$ οτηζβ, νεί οΜίεΥ ίαηΐιιιη αϋζ§ζ, ζία
ίίο βα. θύτη εηϊηι βιιάίοβε ^ΜνεηίΜίζ , αηά ύγαεαηι Ργοβοάζαηι άζβεγε αφζί, Ζ,αΐζηαηι ορογίεαΐ ^αιη εβε εοξηζίαιη, νηηΗα ί>ίο νεί οηζηζηο ΐαεεγζ, νεί ηηο
νενίο ζηβηιιηγζ ροβϊιηί , ααα αίζο^ηζη Ιοη^ίογϊ
(χρίζϋαΗοηε ερηζβέηί. Καίε , Ιεηενοίε 1<ε&ογ3
ξ^ροεβ ίαηι Ζαΐζηα-, αηάηι (τγαόα, αάίαυάεηι
φ"5 ξΐογζατη ΰεζ' , γείζ^ΜΟΥηηζφιε ΌαίζίΗΡζ, Φ*
• αά νΐγ(ΐί{ΐ$, οηιηηαιιε Ιιοηεβαΐη εοτηηιεηάαύοηειη υ,ίεγε.
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ΟΑΡΌΤ XXXVI.
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ηοδ
ι^·
ΟΑΡΌΤ XXXVII.
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ΟΑΡαΤ

ΟΑΡϋΤ

I.

νΟΟΑΙ,ΙΒυδ
ΒΚΕνίΒϋδ,
Ε.ΟΝ015, ΑΝΧΙΡΙΤΙΒΙΙδ, ΈΤ
ϋΙΡΗΤΗΟΝΟΙδ.
ΘΓίΕοί ίΐαΒοηϋ νοο&ΐεδ Γερίεπι', α, *, ι,
η, ο, ι/, ». Εχ ίήδ * & ο ρεφεηΐό
1)Γεν65 ΓυΑ*: » & ω ΓεπιρεΓ Ιοηςβτ,
Λ} ι, υ, 3ηαρΐΚ5, φΐόά πκχΐό ρΓΟ<ίαο3η£ΐΐΓ^ ιηοοίό ςοΓπρίδηευΓ, ίηεεπίιιιη ϊη
εα^επΊ, Γχριαδ ϊη ώνειτΠδ <ϋ&ϊοηίΐΗΐ& , ιιε
10). ι. ςαρ. ι. άεεΙαΓανίπιιΐδ.
Εχ νοοβίίυηί ςοη}αη£Ηοηε ηαΤοιιηϋΐΐΓ ώ'ρΗΐίιρπ§ί άνιοάεςίπι, φΐ»πΐΓη Γεχ ρποΓεδ «ρρείΙβηιυΓ ρΓθρπ3^ Γεχ ροΛεποΓεδ' ΗηρΓορπζ ;
α/, ακ,
ίυ, ο;, ου, α, γ, ω, ίΐυ, ΐ|, «ι/,
'^ααε οιηηεδ Γυαρΐε ϊιάιμϊά ριτοάυαιηΐΐΗ·.
Ορίβ νειτό Ηεπ ροΐεΑ, «ε&Γβνεδ νοεαίββ,
ηυαηίπΓηνϊδ ηαχχχτΑ Γα» &Γβνεδ3 1οπ§ςε {τοπγ, &
1οη§3ί νοεβίεδ αηα ενιπι €ϋρΗιΙιοη§ϊ$ Λ>Γενε&,
«Ιοεεηάοιη είΐ, φΐίί>νΐ8 ιηοάϊ$ ϊα οοηείη§Η£;
£ϊίη III.
;Α
ροίΐ

χ
€ΑΡ. 11. ΌΡ ΡΟΕΙΤΙΟΝΕ.
Γ
>. '
,
ρο(Ιε3 άε βηοίρίΐυιη ςυβηίίϋβεε Γε§ιι1&8 ρΓ3τίεπβειηυδ ; ΐη ίΐ30 εηίίη εο£ηοΓεεη<ΐ3 ροείίΐϊπΐ3 άίίΚειιίΕαδ νεΓ&ιαιν
ΡΓδρίεΓΪΓηαδ ι&ηηχΐΆπι ηοΐυπι εχ ΕιηηιαηιιεΙε, ηκ\ά ίϊε ιειπροδ, & ψιχ} φΐοΐνε ιβαιροΓ» Γ/ΙΙαΒα ςιιίενίδ η»Βε:ι[.

ι
ΟΑΡϋΤ
\
τ> ε

II.
<■
)

Ρ Ο δ I Τ I Ο Ν Ε.
I. \ 7οοη1ϊ5 ΒΓενίδ δηεεαΊιαδ εοηίοηίηϋεδ, νε!
V υη3ΐη (Ιυρϋεεπί ε;υ$<1εΓη ίΐίόΐϊοηίδ , Ιοη£3 εΛ ροίϊίϊοηε. τόξον ,' άνοια, ςίμμα, οο*
νοηα.
Ίόξ ώμοΐσιν ίχων , ϊϋίκ!. ι. \ *
Ανόητη ΐη Ιιηηιβγή Ιιαίεηε.Ί
^.τίμματ ίχων %ν Χίζσίν, 'ώίά.
Μαηϋιΐί οονοτιατη ίαΐκηΐ*
ολίκοντο ίΓί λαοί , ί&κΐ. φ
ΐετ'ώαηΐ αυίεηι ροριιΐΐ.
ί*το< 07 ως ί/ττων κατ ας «ζίτο, ιοια.
5"ζ£·
οοηβάϊΐ.
II. δι 3ΐιεΓ» οοηΓοη^ηβ ίαεΓΪΐ ίη 6ηε ρΓίτεε«ϋεηπδ, & ύχ.$ν& -ϊηϊίϊο ίεςυεηΐϊδ <ϋ61ϊοηίδ>
νοε^ϋδ ιυΜυΐϋϊηυϋ 1οπ§3 επε. Ιίΐϋίΐ. ι.

ΟΑΡ. II. ϋ£ Ρ05ΙΤΙ0ΝΕ.

ψ'

απαμαβόμίνος ττξοσίφη χ,ξΐίαν Αγα
μέμνων.
Ηιιηΰ αιιίαη νε/ρο?ιάεη$ αΙΙοαιίτΐΒ εβ γεχ
Λξαιηεηιηοή,.
III. 1.ίΓ6Γα σ 3ΐί<μΐ3η(1ο εΙίώ'αΐΓ, ηυΐΐα ροίί£»(>>) ΐσ7Τί0ν κξίωζίΐ πολΰφωνος χοζωη.
, //ογλ νε]ρετΐϊηα ονοεϊΐαΐ είαιηοβι έντηίχ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
( , ·
*
ρτέκριαΰΐΜΪί ίαηι ίαήηϋοφτηηιιιηΐα.βίηΐΐ,
'■
ΜΪαηι χηΥΐΗηι.
Ναιη & ΐρβ ΙΗίτατη % ιΙΊάύαηΐ >
(ϋ]αί τ€Ϊ αϋηαοΐ αριιΑ ΕτηηιαηίίΛίτη εχιπαρία ίη'ναιια ,
ρ&χιτ αητα- ίΐϊαηι 1χ>€. Οίο. Ίη Αταί.
ϋεΙρΗΐηιΐδ μ^Ι Ηίΐι<3 ηϊηιϊο ΙυίίΓαίυδ ηίίοΐί.
' ξΗάάαηι ίαηιίη ίε&Ηηί αριιά Λταί. ΤΓολύφωνα , ' ■
χοξώνη.
IV. δί νΐΕΓΛ^υε οοηΓοη3η5, βπϋ.ιΐιιρίεχ, Γα.
ίη ρπηάρίο Γβ^αεηΐιβ ΛέΗοηίδ, ρκκίιιςείίκ
νοοδίίδ ρΓ3εο€ί!βη5.. ΙΥιζά. β.
ίλχίτο <Ρ ίκ ζολίοΐα μΐγα, %ίφοζ,
Τναχϊΐ αιιίεηι εχ νααΐηα ηια^ηιοη εηβηιΐ 1
Ιβκίειη. τιολλάς «Γ' ιφ&ίμνζ ψυχάς αί'ϊ^ι
Μη!ία$ νενδ /ονίε$ αηϊηιαί άειηϊβί Ονΰο. \
Ποτ; ύΓέ α7σΐ7ΐτ^ον βάλί ^αιγ , ίίοιά.
Ι)ε]εεϊί ]Όερίνιιιη Ιμτπϊ.
Τ» και α7τοΝ "γλώσσης μίλιτός γλνχ,ίων βία
ΟαΐΗί εχ όνε ίηε'ιΐε άκίείοτβηείαί οναΗο.
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ΟΑΡ. II. ΌΕ Ρ05ΙΤΙΟΝΕ.
Λ Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιη η'ιι εχεηρϊα α, <} ύτένα, Ίίειη ο & ί ρτο*
άκαιηΐΗϊ »1 ά»Λί εοη/οηαηίειιη αΐιετα άιΆϊβηε: Οίίκτηιηί ΑΗίεηι \)ν)ιΐ! ρχοάιιΆχνηιι ίη οηιη'ώιυ /ετέ Ραε'ΛατατΛ γα£\η\5 εχεφρία. Ιάεηι (\αο(\\ιε ί,αίιηι ηβηηαη4?ΗΛ>η, δΐΜΟΐαιη ιτηϊίαΐίοηε, /ααΐίηΐί ηοη Λ*ηΐΗ\η
ϊη ηιιηοβΙΙαΙ/'υ » ί/κχ (αρε ηοη αΐϊο ηοΝί'ιηε , <\ηλμ
ηιιοά «ιοηοβΙΙαΙ>α /Ήηι , εχιεηάιιηιατ , βεά ει'ιΛηι ιη
γοϊ}/]ΙΙΜι. Ηίηο 'ύΐιιά ^Η'υεηαΙίι , 5αητα 8. *
Οοουΐΐα Γροΐϊί & ρΐιπεϊ
ριοβ ΐπυπιρΗοϊ.
£ί
5ί/ϋ /«£· 9'
·
Ιηιπΐ3ηΰ ήή^ηί 3§ίΐυΓ> δύ€.
Ι.αρρ2<]ΐκ ΙπΒμ1ΐ<]ϋί ίηίατηιιβ ηίίβηίί» ΰϋΐΐί.
«/μ
%εηεχ'\$ ,
*<//«τ ΕηιηιαηιιεΙ , /ίί<?ί
© βιηύΐΛ (χαί[ιηί ολ(ητα^ <υεΙ βΙΙαΙια ιοηΐ'
ι»«»ί. ΒεάνετΊκι εβ εβε ύεΙΙΐηϊηηοϊ.
V. Ιηεοπίιιπι οοΓπρίειίΓ ρΓχοεάεηκ ^Ηαβ»
1)Γ€νί3, εΐΐ3ΐη Π <1υα? οοηΓοηΗηεεε, νεί ιιη»
ύυρίεχ Πε ίη ρπηοίρΐο Γεςυεηείθ. ΙΙϊ&Ι. α.
& "Ό/τί Χαχυν&ον ιχον*
αλλά Σίχ,άμαν^ζος
οισν (Ρινήίϊς, ΙΥιζά. αι.
. .
δΰαιηαηάεγ νοτ{ϊοο/ΐί$ αΐνΐρΐεί ί(.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΑΙηΙι* Ιηνϊγΐί ξεηετϊι εχεηιρία ραβϊηι ΐ'ώ'ι Ηοηιιτια
{ΉρρεάίίαΙ>'ΐ{ » ^«ί /ίίριβηιέ νοίαΐεηι ϋτενεηι αηίε Ηοο
ηοτηιεη σκάιχαν^ξος οοη'ψί: «ί }ετε ϊάεταΐη νιάεαιηυ χοοαίαη ΰτενεηι , νεί ρτοάιιεεΜ νεί εοτήρετε ,
ργοπΐ ίΛϊηάηϊι ταίί$ εχ'φί. ζ>ΗρΑ αΐ'η ϊίιάειη Ρο'ε'ίΛ
ίφη μςηητ.
ΟΑΡΙΙΤ
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ΜϋΤΑ Ε^Γ ιλοιπόα.
I. \ ϊοο'Αίδ ΐ3Γ€νί^ αηϋε Γηιηαπι & Ηςαί^απι,
V Πνβ ε[υ$(ΐ6ηί), βνβ άίνβΓίδε ιίϊ&ίοηΐδ,
ςοπιπιυη'δ ε Λ. ΤΗεοο. \άγ\\. ιτ.
ίϊ Κϋκλωψ Κι/κλωψ, πα τοίς φξίνα,ζ Ιχτη·

Ο Ορείορς Ο^οΙοβί,
τηεη$ ίιιαανοΐανΐίϊ
ΐΒΐάοιη. «τ» 7°"|ί βάιςα ,<Ριάί'γ ό Κνκλωφ 9
7τα.ζ ήμΐν. ·'.
,
5ϊγ ί&χΗιτ /αηΰϊΐα& νϊνεΐαΐ Ογν/ορχ ηοβιτ.
Ι1Ϊ30. $>. 1 Πάτροκλος μ,ίν σίτοι ΐλών ίπίναμ*
ΡαΐτοοΙιΐί ψιίάεηι ραηενι απΐρίακ άΐβή> ίηιί ϊη τηεηβι. _. ν
*
*
,
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
α
' "
Ό'ιΒατη (β ϊη ηξαύ. νοζζ\\% Βιχνίδ. Ναι»
Ιοη^Λ η«η({Μαιη βτ ζοτηιπΗηΐ! , Ιΐ(€ί βΐ αητι τηΜίαηι &?
Γκ/Ηΐ<1α}η> ηαοά άίΐ'ι&ηΐΐτ ιβ οΙ)/ίΐναη4αηι ί πι ϊ«ίί
ρΗΐίΐ' α, ι, ν, Ιηη ϊρβ ψιοΑ αηααάαηί ηΗίαήι &
ΙιηΗΐάαηι, ΐξβ ζαηιτηΗηα. Νοη ΐβ »Μ, βά οροηιί*ί /ΙιΙιαη ϊη ιΙΙα ώόΐίοηι, ηαίητα βηχ ίηνα ί ^ηοΛ
ΛΓιηκαηάο, ιηαχΊηιε αριοί Εαϋηοί , ιχ ΚιέΙΐί άιρτί'
ίκηάίη Ιιαί. Ρτορίεηα «»/>» ίβι βέ//^«», Ρ^γπϊ,
Α 3
ρ««»
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ΟΑΡ, III. ΡΕ ΜΙΓΓΑ

ρ3ίπ, ρίίΓβιη , ,ρϊίΓββ , <ι εοηηηηηε Ιιαίιηΐ , £»«λ
4, ί» ηαηηηαίινο , ρ3ΐ«Γ, 1>τι<υ(ιεβ; [εά η\3\ή$9 ίι·3ΙΠ8,
βηιιΐιΐ) ρπρε-ικα. 1)#&ίηι <ι Ιοη^Ηηι, ηιιϊα Ίη
1)'}ί ηουΗηαηϋ εαρί/ιυ πι^ίει-, £γ31«γ , αΙοη£αηιιβ,
ίί/^Μ 'μάϊάιιηι εβο ά,ε αΙίΪ5 ταρι ·£αΐΊηίι> ηααη$
Οτ4ίϊί , /Γ<ν^ '^ *"</ί?», ? /τυ? »?? άινσβί άιξίίΐιηίΐ/αί.
II. Νοη ΐΓί)άό λ & (5> Γε<1 εη'απι μ & ν
αιπι ιτινίζΐδ βρικί θΓ£εςο8 ΙίςιιεΓουηε, &Γενεην
€}ύε νοοίεηι ίαείαηε εοπίΓηιιηειη, ςυοά αρνι<1
Χ&ΐίποδ ηοη 6ε, ηΐίϊ ΐη Οτ33α$ άίέΗοηί1)ϋ$ ,
- ςΐ3ϊΙ>ϋ5 ίρίϊ υηιηϋιΐΓ, α£ Ογα2νϊ, Τεπηεβη^
■Τύεγαρη®, Ιώηεηιηοη, ΉιεοοΓΪΓ. Ιάγ\\. αζ.
Λα;»ΐ <Ν ς-ο/^α τιίψί, πυκνοί οΡ' ά^άβησαν
ό^όντίξ.
■ ,
8ίηϊβνα νενο οί· ρεγου£ι$ } εΥβρϊίιηηηί α%ΐετη ονείτι άεηίε$,
Ιάβιη 1(1^11. 2, Και λ«7« τον βωταν νικω βΓα<φν/ρ» άλλ<£ μάχίυ μοι.
Ε( άϊς ίηύηίαΐϊη νίησο £)αρΙ)ηίη~ 8εά οοη*
ξτεάετε τηςαητι,
\άψαΑ$γ\\. ι
4ντόί ^ζα,χμ,ων χννοίιΡας Χζαιων
. αποτίλματα 7τ»ςων. '
8ερίετη άνα^τηκ ρϊΐοε ςαηϊηο$ εχ νείαΐϊί
& τηιιίίΐαίί! ον'ώη$ νοηνηΐβς,Εί ΙΑγΙΙ. 6·
τΊζ κομόωντας
ΏξιαμκΡα,ζ η$τίλυν αϊτό Χζοίας κύχνον ίψωι
0»ί$ οοηιαίο! ΡΗαταιάαί αηΐ τηνίίεΐ'νειη ά
ςοΐογε ηονϋ ο^βΐηιηιϊ
> Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
13ί \)0( ρχαρίαιη ρΐαηηα ΊηίίΙΙϊ^α! , Ιε^ε <7»<« 1)46
ίο η (Υΐίάαέ [ζτώ'ιι ηΰβ$τ ΕιηνιαηιΐίΙ, κΐ/'ι 4& ρτχίερήο*
ηϋπι ροβιΐΰΗΗ αβ'ιΐ.
III. νο-

ετ. χιουιοΑ.

«7,

,ΙΙί* νοεαίίδ Βι-ενίδ βε εύζτη ζρχιά Οίεοο$
0θΓηιηυηΪ5 βηιε ΙκεΓαί, μν} χτ, τττ, Ηείϊοά.
«η Εγ§.
μτ« χα) άττα,λαμνόν 7Πζ όμως ίττ) ϊξγον
Ο^α εύατη τξΗανητη αά ορΐί$ εχοΐίαΐ. «
Ηοπιε»·. βάτζα,χ.
' ,
α'λλ' ί7τ) λίχ,τζον ιών άχ,^ον <Ράχτνλον χλτλ€οηβεηβ Ιε&ο βιτητηηπι τηονάεο άϊρϊίιιτη.
ΤΗεο(^ \$γ\\· ΐ7· θωξηχ&ίΐς
βασιν άνάξσιος
•Άγτηαΐιιϊ Ηη κιηηεηία ύοβϊΐϊ αηϊηιο
' ρΐΐα.
Ηοηι. ΟάγΚ. 4· Κι/ττ^ον , Φοινιχην η και 'Αιί

( Ογρηιηι, Ρύάηϊεϊατη & ^Εξ^ρίιιτη ρίτετΓ

.
' ' .
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

Ηί»ί /ίί αχ ρΙσΛ<]Ηΐ <υ&1α αί ΙηΊί 1\χεή% ϊηαρίΛ
ηγααηί ϊη ρτΛΜήΐο ρτ'ιτηατη ιΗίτηαί'κ, «Γ ώχίηιια
ϊη ΟταιητηΛίΗΛ ώτη ά£ ααβίηΐηΐο Λτ&αήΐ'ι α£€ΥίΡΐύί.
νιάΐΤΗΤ αιικιη ΑίίτίΜί βηύΐε ψϋά ακβα ΙΛ. /.
$3κ1οηγςΗ3$, 5πΐ3Γ3§£ΐο$, Α^3Πΐ3ηΐ33, ^αίρ£γΙ38 υηο.
\
Ρο«3ί ϊη 3«ίςυ1ο δίεΐΐβ, 5εν«ε, ιηειίϊ.
Εί Ρηρετηιίί \)ΐ\1ιη\$ιηα.^ »(ια ιβ*1)0€ <υα[α.
Ύο Γςε!υ5 3ς«ρΙοΤΗΓ3α* ΡοΙγΓπηΓΐ>οπ5 3ϋΓΟ^
Νυΐήι ίη Ιαοΐρίΐϊο ηοιι Ηοίχ^οΓβ ρΐο.
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ΜΙΠΆ

νζάϊΐ
3«ίή«Γη {ΙίΓαΡοΙγηιηεΛοΓα 03ίςΙί$.
ΑΙΪι ΐατηιη 1ΐ£ΐιηί Ρο1γηιοΛθΓ3.
IV. νοοδίβιη 1)Γενεηι εεΐαπι ίιιηο Γβφβ
ρπ> οοιηπιοηί ΗδΙιοηΐ ΟΓίέοί, αιω Γοΐ^πι Ιί^αίίίαπΓ&ηίεεειΙίϋ. Ι1ί»& ι.
άυτύς ζΓ' ίλωξια τίνΧί ζννίσσι,
ϊεεϊί ΐρβ>5 εβα$ εαηψη$.
.
Ηοϊιϊ. ύγπφο ϊη Μεγο. Ιμιςόίν χονάβησί) Θίδζ
<Ρ υπδ μίλος αίκη.
■ . _'
$ηανϊίεγ β&ηζί, Όεη$ αιιίετη ηιεΜ Ψεεΐηϊί.
Όιεοο. ΙοΙ^ΙΙ. ίΐ· πολλάχΑς,ω^ολύφ^μ^/τά
μύχαλοϊ , καλοί πίφανται.
• 8αρε ο ΡοΙ^ρύεηιε αηα ηοη βιηί ριιίώτα^
. νίάεηίντ ριιίεάνα.
. /
Άηζίφ ίςί <φίλο< > νηί' εβε ατηϊεΐ.
)
'Άςί^ά'^ς βςονολοη^ , " μιαιφόνί.
Μανε } Ματ$ ύοηήεζβα, /
Ουκ. <ϋα.ο βΐίφαοαεδ »ρ\ιά Ηοπιεπίίη οο*
βαπτοπί.
Α Ν Ν Ο Τ* Α Τ,
Αΐύ ρήιηαιη ί^ιά ΐφ'ιτηοηϊαηι ηα Ιεξαηί^ αυτάς
ίλώξία. τίνχί κυησσι , νεί αυτός «Γ' ίλλάξια.
V. Ιάειη ςιΐδΓκίο^νιε εοηιϊη§ί£ , ΙίεεϋΠςνιίά& Γα !η ρπηαρϊο «ϋόΉοηίδ Γε(]ηεη£Ϊ5. Ηυπι.
ΙΙί&ά. ζζ.
^
Πολλά λισσομίνω Η^Εϊτοζί&νμόν ίπν&οψ» '
Μηίΐα ρτεεαηΐεε, ηε^ηε Ηεόϊοη' αηϊηιητΛ
.' βε£ίεΒαηΐ.

"*

ΕΤ ιιουΐϋΑ.

·'

*

Εϋ Ι1ϊα<1. 4· &>ς οτ'. αν^-σ·*ο7τ/«ς ϊ/Λ νίφος α/γά
λος ανής,
8ΐαιί ειιτη ηηΐκηι εχ /ριαιία ι)ϊάη εαρΫατϊμϊ.
^ ,
Α Ν Ν Ο Τ Α^Γ. ,
Ήλο ΟηιοτΗτη ρτορτία βηί: Οπαιηνα Ρίτβαι
^Ηοηιιι %η ρτοΐο&ο βηιύι ηαϊΑάαιη βΗ ρίτηιΊβήί.
ίοηχά ρύτηα Ίη ηοη'ιηΐ, τηιίοι; Εβ ιηιη* βαζ»η.
ΖίηιιΊάκ^ηοη βοΐιιχη γ»βρ»β(ί * βά ΐήατη η&ύι
4Μοροβΐα Ι'κ^Ηΐβαηί ϊηΐίτάατη ^ χαϊη Ίη €*άαη, ηχαιη
Ίη άϊνετβι άϊΆΊοήώνι: , «ί ι^αϊάαηι νοίηηι.
7» ΐΛάίΐη ν, ΛηΧΐ θ\ Ό\οιη(. ά( β(α οτΗι.
τβ ·
Τπροΐΐιη £εΓ3ςεπι , ΟηΗοΓκΙβ <3£ ΜίΓβηΐΗυπι.
μ *ΜΓί φ. Οά$. 1 ι.
Κβ< ρ %%νι 2>ύο παΐ/Ρας Αμφίονά τ« Ζη«θ-ον τβ
ϋυοδ ΗϊΒεΒϋΙ ήΐίοδ ΑιηρΗϊοηίΓη <3ί ΖεΙυιη.
ξ Ληχΐ ·π. ΟΐρΙκιιι Ίηιΐ. ΑχξοηΛίχΐ.
<Ρίΐίζαίτί θαλάσσης
Οϋεηϋί νΪ3$ ΓΠ3Π5 νΪΓ§ϊηβϊ > <^υοά §Γ3ίιιαι
οπί ΗβΓοίΒϋί.
ή/ Ιοίο ν αηίί χ. Ηΐβοά. Ίη
'£/ 7α£
*** Χ^μ* ίγχήζίον αλλο γι*
ΟϋΡ^ Γι π6§ο«υηι ίΐίοί <ρ»1ο ίοΐεΐ ϊηίβΓ νίφ
ηο5, οχιΑιΙ.
Α Γ
* ΛΗΙί

λ
ίο

ΟΑΡ. ΙΠ. ΌΕ ΜυΤΑ'

9 αηιε% ΐη ά'ινετβί «υοπέκί. ΊΙΊαά. 24·
Άλλ' Ι^ώ «εΓέν σί ρίξω καχ.όν} χ&ι £ίνχ*
'*'
άλλον
Έίυ άπαλίξήσαιμι.
ΝϊΗϋ πιβίί ιίβΐ £3<:Ϊ3ηι, ^ϋίη ροιίυδ ίΐίυπα ^υο·
ο|υε β ίε 3ΐχεβο, ηε ικκε3ί.
9 αηΐε τ. ]\\αά. ζζ.
Ύών μννσαι φίλον τίχνον αμυ\% <Γϊ <Ρψσ9
άν^ςα.
Ηογιιιπ πιεηιεηΐο ο1ΐ3Γ3 ρΓοΙεδ, & £υ§3 ΐηΐηιίουπι νϊΐϋπι.
μ αηίε ττ. Ίη Οίο νετ[α Ηοτηεή , ίψηηο \η Ο^ίοΙεη.
ίι κξοτάλων τυμπάνωντ, Ιαχύ αύν τβ τξόμος
αυλών ,
ρΟϋί ςΓερϊ(3ςΙι1οΓυηι ΧγτηρΆηοτυττηιΐΰ Γοηίίιΐδ
&, ςΙβη^οΓ ίϊΒΪΛΓυηι (ρΙβςεΓ). Γ
Ιάετη βί αρμά ΟλιμΜιη^ Οαηη. άε ΒεχεηηχΗΛ
13 Αιιι.
Νίνείϋ (ο'ΐ3ί3) οαρίΐ πΐ3ηϊΒιι$1ενεί)>ιτιρ3ηυπι,
9 ΛΤίίε νοεαίεηι. Όϊοη][. άε βιιι οτί'α.
Τω <Γ' ίτΐι βοίωτων τ« ττίεΓον και λοκςώ»
αζνζα. .
Έ,ί ΐύοηΐ' μ^ ίζ ϊζωτα γυναικών ν'πας ρίυσ-νις
άκα^ίκτον.
Νε^ϋε 3ΐΒθΓε ΓηυΙίεπίΓη ίοΐιΐϊ ΛίϊΙϋ3δ ρειχίι'ίο.
ΝοηηιιηηαΛηι εοη'ιρΊαηΐ νοοαίετη ηοη οΰβαηήίιΐ!
ΐήΐίϋ οοηβηΛηήίιΐί- Ηοηι. //«</. π.
$ν 7ΐ6τμον γοόωσα λιπϊίσ ανιΡ^ότατα και νιβην.
δϋ3Γη 1οι (επί Ιυ^εηδ &. Γείίη^αεηϊ νίπίειη 3:13Ιϋΐη & ^ανεηΐυΐεηι.
Ζ*χι·

ΕΤ ΠΟΙ/ΐρΑ.

!„·

ιι

€<ΐίπί(ΐη οτηηα ΐβ* οΐβτναύηιιι ν'κΐ^ίατ ιχ
4ιρτΛνΛΐίί ίοϋάΐηα ηαΐ*. Ναηι ηι α ρηηιο νετ/α
9Χ&\αι , ιοηείϊϊ ίοάκα ίΐα \)ώεηχ αριιά 1)Ίοη}βϋ)η.
χα,ϊ τς/ττολ/ν λιττχ^ι , όξ&ωσίιΡάη μαξα, &όν Τί
Λρηά Ηοιηεηιιη νετο ϊία:
λ και ρ 1'%ίν «ίΥο »ταίεΓ' Αμφίονά τ« Ζιι&όν τβ
Ίϊτύν.: νετβα βο Ιερίκγ αρα4 ΟγρΙκιαη:
τταξΒ-ίνίϊίς α,τ^α,ττύζ.
Τη ηαατίο είιά'ιχιιτ α\ρετ αροβτορίιι/ηι.
ν γάξ τοι κλΪ Χφμ ίγχώξιον.
Οαίηΐιυ βο [α'ώ'ιχιιτ αρπά Ηοηιεηιηι :
ά'λλ' {γωβιΡίν σί ρίξω χΛχον, αλλά κίν άλ
λον σία απαλίζήσαιμι.
Βεχχαι νετ[πί εβ ψ* :
των μησαι φίλί τίκνον.
Ιη /ερχΐτηο (\ιϊ% εβ Ηοηιεή ηαι Ιε%ιιηΧ ηΓιϊ τυττάνων , & αριιά, ΟαίΗΐίαιη ηραπατη. ΙΙβ ιηίηι ηραηαη*
ϊάεηι ([Ηοί ΐ)'ΐηραηαηι.
ϋβαναι, £«ί εβ Ό\οη^ϊΛ Ιμ ηιοάι βτ'ώ'ι ΜεΧ:
τω οΓ' ίτη βοιωτων <χ% ττί<Γον κα) λοχς/ς
οίζαςα.
. ,
· '
Οααητ βήρχιιχαηχ Λξηοβϊί Εαβαύ'ΐΗ!^ Ι'ιαΐ αΐη
Ιι^αηι λοκξων, εαιη^αε εοηβτίηεηχ \)Κ Τηρύϊοάοτϊ
Ίίϊβΐ.
ί'νθ-α χα) ίν&α φίξτισι λόχον χλυτοττώλων
Αχαιωι.
ν&«»ι Λϊ% αραά ϊρβτη Τηρύ'ιοάοτΗϊη Ιεξαηχ εχ'ίΛΜ
κλυτόπωλον , ξ# αραά ΡΗοηΙίάεηα γνναιχάς.

ια

ΟΑΡ. πι. ρε ΜυτΑ ετ υςυιηΑ.

Ιη ηοηο άιη'ιηαι ιπβ< Ιε^νηΐ αΐϋ :
ον 7τοτμοι γοόωσα, λιπνσ ά<?ξοτν.τα, χα}
ηβηψ.
υηΐίϊ ταιηεη οαητήχ νιτβη ΛΙοηΊι , Μ ύην'α
αηπ Υιφάιϊχτη & ηιαιαιη ίοη'ψτιη ^ & ηπμ ΗεβοάΊ^
ιη ιμο 1>τ(νΊι απ'.ϊ άχΛί ηιαιαι, & άπατη ΙιΊιιΐιί.,ιη
ηιΙύΙοτηΊηΗί Ιηνϊι (β.
ν φ
ΡτΊοτ φ ίββ γ€ηα»}$ΐιτ.
Αττικός ζτος αν«ς τάν "Σα-λα-μϊΫ αφίντύον.
Αίύαι&\νο νίΓυηυϊ εΐϊ εχιϋίϋ, ^ιπδϊίαπιίηειη
Ρββεήοτ ίβ ϊβΐ ϊη (Ιγρεο ΐΙεπαΧα.
Αλκμήνη, Β-ν^οΙτκξ λαοσσόνί&ίχτρΰωνος.
Αίαηεηε, ήΙι;ι ρορυΙοΓϋοι ΓεΓνίΙοπδ ΕΙβ?
Λϊ-γοηίδ.
-γ
Νιβ ((«μ $/ί βη£ΰη νιΐ'α ^συνίζηση.
ι,
0»ο ηιϊηιΐί τη'ηανάαιη ββ> ϋΜβϊαηο! Ροϊταί
ζοη'ιραφ, ϊη-ίτάκηι ρτίηιατη βΙΙαΙ>Μη νοάί ΕοοΙεΓμ
γοβι'αηβ ΙοηβΛίη· ΡΑίιΙιηια Ιώ. ζ. άε ν$(4 Β. ΛίατΐίΠί.
Ο'οΙεχίΐ νεπδ ιτιοχ ιτίΒίεΓ Ε«1είΪ3 Ιειηρίΐδ.
Ιάεηι Νλ'.λΙϊ 4. Λ ΡιΙιάί. .
Ουπι ρϊ» Γίαίΐε^ο ί}ΐΐ3ΐεΓεΙυΓ Ε«1είΪ3 Βεΐΐο.
ΤεϊίΜίΛη»!.
ΕίϊίΕβροί ΟΗπΛιιαι , Γυηί <:υ)'ιι$ Ε«1ε<Ϊ3 οαβιη·
Βγ3.
ΝίβςΗΜ ίη Βϊί Ιβίϊίβιηρίί» ί. (οηΐεηΐΗί φ νιΐ».
'

'■' '

'

<·
€ΑΡΟΤ

Φ

4-

#

ΟΑΡϋΤ

π

IV.

μοόο ουο νοοΑίΐΕδ χονο^:
£Τ Ό1ΡΗΤΗΟΝΟΙ ΓΙΙΙΝΤ
ΒΚΕνΕ5.
I. /"Λυίεΐίβεϋ νοο3ΐί$ & άίρΗιΗοη§υ5 εοηιιτιυηΪ5 είΐ ίη ϋη^νεΓίοδ, Πευε &ριχά Ια(ίηο5.
,
I I. νοοδίεδ ίοη§£ε & (1ϊρηεηοη§ί 0Γενε$
βίΓβ ροίΐυηΐ ίιιοΓε^υεηιε ίη αΐεειτο νοοββυΐο
νοοβίί 3οε (1ΐρηιηοη§ο } ηεςαε επίηι εΙίάυηευΓ
νοε^ΐεδ εοηεαπτεηεεδ , υε ίη 1»εΐηο εαιτπιΐηβ
ίϊεπ Γοΐεε. Ηοπί. Ιϋ«1 ι.

Λ'εαιιε ϊηοί?ΐάίεη$βιιΐ άϊΕΙο Μϊηετνα, .
ο ζίύζ αλλοχα μίν7τίλα άίι&ζίος, αλλοζα^
να.
Τηεοα ϊάγ\\. 4·
"^ηρρΐΐεγ ^ηίάετη ηκικ β*
ηηιΐί εβ , ηηηε ρΐιάΐ.
β£λλίτα< οφ&φμος μα ο <Ρίξιδς. Ιάεηΐ
Ιά*ίΐ. ?. ·ν·
··
8α/ϊΐ ιτήΙ)ΐ άεχίετ οουΐηί.
ΙΥι&ά. ι. αξω ίλΛ, άΓί ζ» χ,ίχολωσίτα,ι ον μψ
Ίχωμαι,
Αιι/εναιη ;
Λ»ίί7« ϊνάίζηαΗΐΜ αά %ΐί€ΐ»
νΐηενο.
ΑΝΝΟ
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ΟΑΡ. IV. ΌΕ ϋΙΡΗΤΗΟΝΟΙδ
1

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

Αά ϊτΗ'ηαί'ίοηαή ΟνΜοτιαη [οή{ία βηι Ίΰα α
ΐιη'ίί. νϊτξ.ΑϊηίΊά.
ι
■ . ΙηίυΙχ Ιοηίο ίη πΐ3§ηο^ <^ϋ35 όία .(Ζοίχηο*
£ηάά. ?. νϊΛοΓ «φυ<3 Γ3ρί<3υηι5ίηΐθεηΐ3 ίυΒ Ιΐίο
αϊ (ο. .
Έί αΐία <\χιλ αφη Έ,τηηιαηίίίΙ > Ίη ηαϊύαι νοναΐα
Ιοη&£ &? ά\γΜοη£% ίϋγήγΐαη(ΐη οίτ[εψίξηητη Ίη αΙατΛ
άκϊιοηί νοναΐΐτη αιΐΐ άψπΐιοη^αηι , τιιιΙΙα £ΐι/ίοηέ*/α£ΐΛ.
III. Ιιίεηι Ει ίηίεπκίΓη , ςυ'απινίδ ΓεςιΐδΐυΓ ςοαΓοηβηδ ίη »Ιΐεΐ"3 άίΰΗοηε.
Ργχ.ϊΐΆ£. τ«ν« χατα,χΒΌνίας σίβχ δαίμονας
ίννομα ρίζων , ςυΜαηι 1ε§ιιηΐ σίβί.
Όεο$ ϊηβγοΒ €θΙε ρψΐ$ /ο/αϋί.
Οίάγβ. 2. */ιΓί

οίκο*}* ,ϊκωμαι φίλην ίς τιατ^ΐη
γαΐαν.
' V
Οαοάβ άοηιιιτη νεηεγο ίη ώανατη ραίνιητη.

IV. δϊρίιΐδ ρΓΟ^ααϋνΐΓ 1οη§α νόοδίίδ &
άίρηΐ:Ηοη§υ5, β ίη ε^άεπι άί&ίοηε νοεδίεπι
νεί (1ίρηιηοη§ιιπι &ηιζοεάζΐ, ςιΐΗΠίνΐδ Ηΐίφαβηοίο εΟΓπρίΐιΐΓ, ι»Ε ϊη ηίδ εχεπιρίίδ.
ΙΙΐαά. 6. ««Γέ 7α^ »^^%ξνα,ντος υιός κ^α/ηΝεφιε εηϊηι Ών^αηύ$ βΙήι$ β>νΗ$ ί,^νατΤ^ΠίΕϊΐδ. μιί) χαταλΐίποντίς φίΐίγίτί τύς 7*"
Νεβί£ϊ</(ίί ηΐίβΐί βηϊΙΐΗ5. .
Τηεος.

■ .
ΕΤ Ι0Ν0Ι5 νθΟΑΠΒυ5.

ι;

Τίτεοο. ΙάγΙΙ. ιι. χαΒ-ίζόμίνος «Γ* «V; πίτσας
Τίψγνας ΐις^πόντον άξων ά.μ<Ρί τοιμντα.
8εάεη$ ίη ρεϊγα γε[ρϊεΐεη$^ηε ίη ροηίιιτη
ίαΐϊα εαηείαί.
ίμίνιστίος |
κιίςτορ χα/ κωττφν·» μναμα ΧΜχοζωίας.·
Μεηήαι$ ρανειπ ροβαί ρΐβοαίογί ΡεΙαροηϊ)
Ναβατά) 6^ γείηητη, τηοΐΐιι?ηε;2(ιιιη νίΐά
τηιβεγα.
V. νοοβίϊδ 1οη§3 νεί 3ηοερ$ 3ηϋε δΐίατη
νοο^ίειτι βΓενεπι νεί 1οη§3ηι ηοη οοΓπ'ρίεαΓ
ΗοπιεΓ. ΙΥιζά. ία. φοινΜντα, ^ξάχ,οντα, φ{%ων όνυχίσσι.
Ρενεη$ οΠΜηίαίίαη ΗηξΗΐΙηα άγαεοηετη.
νϊνηνι αάΐηιε ραΐρίίαηίειη.
Ιάαη Ηοιπεη Ιϋ-αί. ιι.
<Γ/αν
Ιμ-ηί^ς ϊάς
Ραηϋης αιιίειηβίζΐϋα ίη ίεγγα άεβχα εβ.
V I. νοαι1;5 βιτενίδ 3ηΐε αΙΪΕΓη νο<-3ΪεΓη
1οη§αιη, νεί <1ίρΗι:1ιοη§υΓη ^ εοητίρκυι: , ηίίϊ
ριτκΙιιοαεαΓ ψιζ&ζτη 1ΐεεηΠ3.
.>
ΰζνιαη ύοηιϊηκνίίΐΗε ραίετ.
Ιάζιη ΙΧ\&ά. 3. «σο^ο'ων ϋ^αίωντί πάλιν %αϊ ηΐαζ
Αχαιών.
Ιηίιιαίϊ 'Γχο^ίΐηοηίΐηνκτίβτη & ?ιανε$ (γα*
, ,

,

ΟΑΡΙΙΤ

Ο ΑΡϋΤ

V. \

ΟϋΟΤ ΜΟΟΙ5<*θυΑΝ,ΤΙΤΑ8
νΟΟΑίΐαΜ ΑΝΟΙΡίΤαΜ
£00Ν05<Λτυ&.'
Ηβ&εηυδ
άίρΗ(Ηοη§Ϊ5 νοεβΙίΒυδςαε η&£ΐ?Γ3 βΓενίΙηΐδ & Ιοη§ΐδ όί£ΐαπι εΛ, ηαοιηοάο ϊΐΐϊδ αι&ηΕϋΓ» & ίηεεΓ<Ινιηι ειΐαιτ) 3&πήπϊιιγ ΡοεΕ». δεςυίειίΓ 'μτα νΛ Γε£ΐιΐ3δ ιτα<ΐ3Π\ϋδ εο^ηοΓοεπάΐ ςιι&η«ϋ3ΐεπι βηαρίΐυιη
νοο»Ηαηι ; ΐπ φΐϊ&υδ , νιε Γυρπΐ πιε «ΙΐεεΓε πιειηίηί , ΟΓηηίδ ρΓορείηο(1αΓη <3ϊίΕου1ΐ»5 Οεχε*
ΡΓοίοάίβί νεπ3ΐϋΓ.
νΐιΙεηΐιΐΓ ααεειη Π ηόη
ρΙιίΓεδ^ φΐέω Ιπεΐπίδ: εε«έ ηοη ραιιείοΓεβ
ΟΓίεεϊδ ΓορρεοεΓβ Γ»άοηε& ϊηνββϊββηιϋ 9113ηικβίεπι ΗβΓϋίη νοεαΗυπ].
Νλπτ αηαρ&απι
ςο»ηεΐ£3Γεπι εο§ποΓεεΓε Ιίεεϋ. ϊ. Αεεεηευ.
α. ΟοηΓΓβ&ίοηε. ^. ϋι'3ΐε61ο. 4· ϋβΓΪν3ΐϊοηε.
ΟοΓηροΠίϊοηε.
6. ΙηεΓεπιεηϋο
ΟΟΓΠΪηυΓη. η. ΙηεΓεπιεηΕο νει-βοπιπι. 8. Κε£ϋ1Ϊ5 ςυίΐκίδϋ&ιη Γρεείβΐί&ϋδ εβιη άε υΐιϊππδ ,
ςαβΓη άε ηοη ίιίείπιϊδ ίγΐ1&1>ί5. $. ΙΛίχχ & ρΓίεςερΕίδ ΙάϋϊηίΕ 1ίη§ϋ3Ε & ΡγοΓοεΙϊειτ. ίο. Εχεπιρίο & 3ΰέϋοπ£«6 , Γεα «Γα & Ιε&ίοηε Ροϋ(«απι.
»

οαριιτ

*3£

φ

Ο ΑΡϋΤ

ΐ7

VI.

ηε
ΛΟΟΕΝΤϋ.
I» Α ηϋερεηυΙηπΊϊ αουϋα , ΓειηρεΓ ΒΓενίδ ε&
Α υΐΓΪπΐ3? εχοορίίδ Ακίο>$', 6 μίνίλίως»
Η6.Ί. 02ρ. 22% εχοερα'δςυε (ϋρίπΗοη^ίδ α; &
β; , ηυ3Ε ϊη ταΝοπε αοεεηίαιιηι Ηί&εηπιΐΓ βιτενεδ, ηοη 3ΐη?ιη ίπ (|ΐΐ2η:ΪΕ2ΐεί ·» πο'τν/α, νε,ηεταηάα. ήτ^άτηζα, νιεηβι. η α<τ4λ'γίΐα, ϊηιφΗΥΪΐα$. »ί ίνσίβν&) ρΐεία$. >ΐ άλή3-ίΐα\ νενϊία$. « 3-ίξάνταανα, αηεϊΙΙα. τίτυφα, «τη^α,
ίτνψας, νετ&εΨανΐ.
σίνκπι , βηαρί. ι·ω μί
λι™ > πιείϋ. τό φνόμίλι > νίηηηι ιηηίβιιιη. ο κα<
*ϊ φιλόπατρις , αηζα/ι$ ραίνϊα. ο. και ύ 'ίνχαξϊς,
εταίίΐί. 6 χαι ή άχαρις, ίη^ι^ιίη$. ό πίλίχυζ,
βεεηνί$. ώ χλΙ »' νίηλυς , αάνεηα.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ηαί ηξπία εεηϊβΐηια & ηα^ιιαιη ηοη οίνϊα ίΐτύ
ΐ§ (Χγεά'ιτέ ίο^ηοβα ηιιαηήίαίετη ρΐαήηιοηιηι νοιαΜστύτη , ηΐΐ£ ϊη ΗΪιιηΐΛ, βΐΐαΰα αηώΐβΐΐΗ ^αΐ'ώμί
ζοηβαηΐ.
II. υΐείιηα ΐΓενίδ ε(1, <]ϋ3ηάο ρεηυΐιίιτ»»
αιτιιιηίΐε&κιπ·; ηιίϊ οΒίΙβε ροΠοϊο. /κ.Ε$γλ, μκ·
ααν, τηιιβι. » μοΐςα, ρανεα, βαίιιηι. μοΐξαν,
βαράα 9 §τανΐ5. όξίΐα, αεηία.
/υανίί.
ΙΛ&ετ III.
Β
σώμα,

^

εΑΡ. VI, ϋΕ ΑίΧΕΝΐυ.

<τώμ&, οονρη$. βΧμα, β(1έ$ , βίζξεβηΊη. Χξϋμα, νβη$, ρεςηηϊα. τυφΒ-ίΐσα, νετύεναία. τι3-ίΐιτΛ, 3-ίΐσα, ροηεηί. Λ^ίσα, άαη$. ςγι&ι ,
βα. ψωμί, οο§72θβοο. <Ρΰμι, βιίε'ο. χ,λΰμι,
νοοο. τό ττωϋ, £νεχ ονικιπ. 6 ·πηχυς , αιΗϊν!%
Αε φοίνιξ, Ιί>(Εηϊχ\ άυλαξ, βι/αιί, & ίίπιΠί3,
ίιηρεάϊαηΐΛΐΓ ροΓιποηε, φΐο πιϊηϋδ ιιΙΐϊπίΒΐη

III. Οιπι ρβηυ1ϋίηΐ3 ηαϋΟΓ» 1οη§3, δοοεπΙαπι βοιιίυπι ΗβΒεΕ, ίΐ§ηιιπι είΐ, 3ηάρίιειτ),
ςυζεεΩ: ΐη ϋΐΐίηια Γ)Ίΐ3β3, είΓ&1οη£3ΐη. « λ«(Γα', Ί^άα. « ω^α, ύοτα. ή φαί^^α, , Ροιεάγα.
* » £χλύα, , βεγψίιιζ. » λατςί/Λ , οηίίιΐ!. ή /3ασιλίία,) νε^ηηίιι. ό'Αινίίας, τ&ί'Α/νίία, ω Ά<νίία, Μηεα$. ο "Α/ας, Α]αχ. « δικαία , ^βα.
τά μάνα, Ία ΌμάΙϊ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
1)Η]»5 7ν£«/<£ ί/? , ^«<Λ /θ«£Λ
ΙΐΙΪ'ΐηαΐΗ
Βηνεηι, β ΑίίΐΜΗΐη ύαΰει , άτοαηιβεχιιιη ύαύεαΐ
οροηεί, Ηί εχ άοϋήηα αίοεπηινιη ιοηβαϊ; Ηίηο ηειεβατ'ώ ίηΐΐΙϋβ'ιηΐΗί , αΐίίηιαί \η ρϊάϊΆ'α, αΙύι^Ηί
β&ϋϋβ* νοΰαΰϋΐ'α εβε Ιοη^αί.
IV. ΟκΛηάο ηΐ3Γοιι1ίηυΓΏ είΐ ρΐΌραι-οχ^Ιοηαπι ίη^ος νεί ος ρυπιηι, Γοειηϊηΐηυιτι νεΓΟ
β|«5 ρΒΓΟχχεοηαιτι , ρπ) εειχο Η^Βεβδ , υΐαπΐ3Γη ίαοιτιίηϊηί είΓε 1οη§3ΐη. 6 άγιος , βιη&ι/ς.
γ[ άψα,, τό άγον. τημίη^ος, ηοβετ, ημίτίξα.'
ύμίτίξος, νεβεν. ύμίτίξα,, νεβγα. ό σοφάηςος, βαρϊεηίίοΥ) ή σοφωτί^Λ.
V. Αη-

ΟΑΡ. VI. ΌΕ ΑΟΟΕΝΤυ.
V. Αηε€ρ5 ηοιηίηί5 ρ3ΓθΧ7£οηί ΙπΐνίβοΛ,
Π «Ιγηπ» ςυοςιΐΰ 1)Γενίδ ίΐϋ.
ξύλογ, ξύλα,
Ηξηίίτη. ο φίλος, ατηϊοη$. τά φίλα,, αηιϊοα.
μάλα , ναΐάε. άμα > βιηυ.1. πολλάκις , 7^^·
τίτς*κ;ς , φΐαίεν. πίντάκις , ηιηηαηϊΐί. » φύης, ηαίητα. « λΰσις, /οΐιιίϊο. ο /3ίος, νζί/ζ.
χάος) ώαο$.
■ Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Καί'ιο })Η]Η{ ρτΜερίι εβ> ηα'ια β α, ι, υ, Ίη
ρεηιιΐϊιηιιι ρτχϋβατΗτη νοεατη Ιοη%Λ εβεηΐ, ατοιιτηβεέΪ£τεηίΐιτ , )ηχιλ τε£χΙα)η ααοιπίχιη, <}ηλ άοεεί Ιοηάαηι αηιε βηαΐεηι ίτενεηι, β Ιιαΰεαί ααεηΐιιηι, Ι)αί>αε
εϊηιιηιβεχΗηι. Νε ηιιΪ5 ανίατη άεε'ψαίΐιτ , άύί^εηίετ
ΑΧίεηάεηάιινη εβ, κιτάπι αΐί'αηα, εοτήρΊαΐΗτ, Νατη
β Ιοηχα βι ιιΙύηι& , ηώίΐ ϊηάε ΊηΐεΙΙΐ£ε! άε ηααηΐίιαιε
ρεηηΐήηια , ζίλα , φίλα , φίλω , ξ$ε. ηίβ εχ αίίο
εαβ, αήαί ηΙιΊμα ΰϊενιιβί, ηιίΑηύίαΐεηι μιηίηάα£ανεήί , ΐΗηε εηϊιη Ίάεηι 'μάίάατη εήι άε εαβ&ιΐί,
({Μοπιτη ίΐίύηΐΛ Ιοη$α εβ. Ναηι «ί ζύλον ϊη ΐείΐο
ρήηιαηι Ι)αΙ>εΐ 1/νενεηι , ϊιλ & ϊη ούΙϊηιΐΗ.
VI. Οηιηίδ ί^ΊΙ&Ιο. οίΓαίΓηβεχ» 1οη§α εβ,
β μας, ΤΠΗ5. 6 νεί » 2ς, #«ς, βι$. τό πυξ,
ίξτήζ. νμας , νοί. ημάς, ηο$. νμΐν> νοίίί.
ημΐν, ηοΙ>ϊ$. ο μΰ&ος, βηηο·> βιίταΐα. ό πίλος,
ρίΙεη$. ήά&ηνά, Μΐηενυα. « μνα> ηήηα.
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VII.

ΟΟΝΤΚΑΟΤΙΟΝΕ
. ΌΐΑΐ^οτο. ,

ΕΤ

I. /"νπιηίδ Γγΐΐββδ εχ οοηΐΓ3&ίοηε Π3ί3 Πνβ
οΪΓΟίίΓηΗεχο ηο:εϋιΐΓ, βνεηοη, 1οη§ι
χξία,τα, %$ίαα,> χρία, εανηα. ί/3ο'αί,
{βόα , οίαίηαίρηί. βόαί , βόα, , ο/α/ηα. τΐ) πόλη,
οϊνϊΐηύ. τη ττόλι , πόλης , πόλις , οι βότρνίς ,
βότζνας, βότξνς, Ιοίνΐ. ο άϊκων, ρκ) ακαν,
ϊηνιί»$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
νϋιηίητ 'νηίετάιιηι Ρο'ϊϊλ \ικ ργααριιιηι ηοη οΐιβτναη. ΛροΙΙ. ίίΰ. ι.
Α^χόμίνος σία <φοΐβί τταλαιγνίων κλία, φω*
των μνήσομα,ι.
Ιηςίρϊεηϊ 3ί«οΡΙιαΒβ, ρπίςοιυΐϊΐ ίϊΛανΪΓΟπιιη Οίηϊΐη. , ,
Έί 'ιη ίΙΙο ΈφξτατηηίΑΐΐ.
Ό/ κόξΐς αΧζΐ κοςκ κ,οζίσα,ντό μα. αλλ' «κο(>ί<&ϊ\ν.
"Αχ^ι κόξα καυτούς τκς χόζΐς ίκχ.θξί<τά,ς.
Οιηκεδ αά βΐϊεΐϊίειη υδ^υε ΐΆύ»ύ ίυηΐόχ ηιρ.
5ε(1 ε§ο νϊαίϊΐπι Ιαήβΐικ ίυπι υ&^ιιε ζάΓΜεΐΆ.ίεηι, εχςυπίΠϊ ααικεδ.
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2ΐ

ΕρίχταηιηίΑ (β ρεήιιιτη εχ αηηοιηΊηαήοτΜ τ« *ο|8 , χόξίος , & νετΗ ίκκοζ'ιζω.
ΡήοτΊ ^ηϊάετη νετ[α ΑροΙΙοηιϊ εοτήρ'ι νι4(Ηΐΐ α
ιοηϊϊΛ(\ιΐΏ\. Ιη Ιιοο νετϊ ερ'βταηιτηαίε ]οια οοηΐταίΐατη. δεά, ά'ιαηάιιηι εβ ΐαΐα βΙΙαύα* ηοη ρετ εοηΐηίΙΊοηαη, [ιά εχβτηρτίοηε αΐιπίαι Γκέτα /αίΐαί , κλίία
αίΐαίο 6 ρετ βηοορεη, κλία,, ιιΐήηια Ι/τενί, & κοφας εχεηψο α ηιαηεί )ΰίΛ ύτενε. ΑΙΊιιά εβ ειύιη
(οηιταΙ$!ΰ & /)η<£τεβ*, αΐίιιά βηοορε, ίαιη αριιά Οϊλ·
(95 , (]Η,νη αριοί ί,αΐίηοί.
,
II. 'Άλφα ϋοποαηι ηοεαπι Γαΐΐεεε εχ
1οη§υιτι εΛ. ΤΗεοα ΜγΙΙ. ι.
ά^ΰτι τό ψι^ύξίσμΟί, και ά ττ'ιτυς αΐ7τόλίψ
«πίνα,
ρΐΌ ίίίΓι) , » τϊΐνη > νεί %κψη.
Όυ1εΐ$ εβ βιβιιγγη$ &ρΐηη$ ο εαρνανιε ϊΙΙα.
Ιβκΐ. ασαητά πνηΧωτι και αμττυχ,ι.
Ονηαΐα ρερίο νείίεα/οψηε.γ
Ι^οη§απι είΐ εΐΪ3ΐτι ϋίικί, ςυοά ηοη νεηίί
εχ μ, Γε(1 εχ β, νιε α/κ* , ρΓο ϊιχ,ί. Τΐιεοεπε.
Ιάγ\1 ι.
'Ά/κα τ«νος «λ*» χ,ίξα,άν τςα^ν.
&' ίρβ αεεερενϊί οοτηΪΜΠίηι νΐταΐΐη,
Α Ν Ν Ο Τ Α 'Τς
ΛΙιηΜαηάο οοηΐτα βί. Νατη αατόκα ρτο <βγοτ« ,
οκα ρτο οη , & αλλοκα ρτο ά'λλοτί , εοτήρίαηίίΐτ Ίηΐπάαιη αραά εηηάετη Ιά)11. ι. 4. & αΐώϊ.
ΓΙ ϊ. "Αλφα ^Εοΐίευπι 1>Γβνε είΐ »ριιά Ρο&135, ρυ3ΐτινϊ;> εχ χ Γιέΐιιπϊ. ΙΙϊίά. }.
«Γίί/ι /'θν νύμφα, φίλη, ριτο νύμφη.
Β 3
Εε

χζ

€ΑΡ. VII. ΌΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤΙΟΝΕ

Εϋ ΤηεοοπΕ. ΙάγϊΙ. V]. 5άρσν χωοα «φίλα.
Βοηο αηίιηο β$ ,
ρΐΌ χωρμ1 ίειι χο'ς«> ριιεΙΙα.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ιάεηι ψοά
{αάιιη( ίαύηϊ. ΌΙϊϊτπλ εηΐτη Ίη
Αλτ, ίαπιι, ρΐ3§3, πΐ3ϋ!ιΐηα, αίΐΗηαβ οοηψνηΐ,
Ικεΐ άε[κηάαηι αΰϊΛοΊί φήμη , «Γλ«7»3 μηχανή.^
IV. ^Εοΐεδ ςυοςιαε α, »1ίοηαΐη 1οη§ιΐΓη,
οοιτίρΐυηε ϊη 3οαι&πνΪ5 ρΗΐΓ^Ιίοοδ ρππίΕε &
ΓεουηΗίΕ ΠηιρΗοΐαηι, αε^οε ίη ραΐΐϊαρϋδ ΐη ας.
Τηεοοπε. ΙάγϊΙ. ζι.
,
ά 7&νία, <Ριόφανπ, μόνα τα\ τίχνας νγύρρ.
Ραιφετύαί, δ Όϊορίοαηίε^ /οία ίχείίαΐ ανίες.
Ιάεηι Ιάγ]\. ι. πάντα <Ρ' ίναλλα γνοίντοί χα)
ά ττ'ιτνς άχνας ίνίΊχαι.
Οτηηϊα εοτητηΜίεηίιΐγ ,
ρΐηη$ρίνα /εταί.
Ιάζ,Οϊ ΙάγϊΙ.
ψιτυρ ίμ)ν τό χαλάν πίφιλαμίνί
βόσχί τάς αίγας.
Τϊί^τε ναΐάε ιηϊΙ)ϊ είιανε ρα/εε εαρείία$. ,
Ιείεηι ΙάγϊΙ.
πάσας ίγώ λασω συβαριτικός
*ίνόΓι ο&ι
Ο- χξανας.
'
'
Οιη?ιε$ εξο Ιαναίο ϊη /οηίε 8^ανΗίεο.
Έχ ΙάγϊΙ. 4· βόσχαν εΡέ μοι αυτάς ί^ωχίν.
Ι11α$ ιηϊΐή ρα/εεηάα$ άεάϊί.
Ηε(ϊθ(ί. (Ρίίσας άλυχτοπί^ψι ττρομγι5ία.
Σ,ϊ?αη$ Ρνο7ηεύεΜΜ νΐηείή ϊηενϊΐαί>ϊίϊΙιι$.
ο
Ιάεπι Τοεο§. παψ'ας ΰματα πάντα ί£ς μίταναϊίτας Ιιναι.
;
ΡϊΗο* εηη3ϊ$ ώεί/Η5 βιοί ε/β ϊηεοίας.
ΑΝΝΟ-

ΕΤ ϋΙΑΙ,ΕΟΤΟ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ. ,
Ρτο <Ρήσας αΐίΐηια Ιοηχα. Ναηι β <\ΗΑηύΐΑΐ
«ΙίιηΐΛ β11α!><£ ιηΐίΐειιιγ, οηιηιηο είΤατη τηαίαιατ ααεηίΗί. Ηίηο αίρΐια Ιοηι>ο Ίη \ΐΛί νοοε , χω^α , αοαηι*
εβ Ίη ρεηπΙίΊηια , αΙρΙοΑ νετο Ιι/ενΊ, ύγαιηφεχιυ,
χωξα. Οκαπιιηΐ αηιαη ρα/βηι αΙΊ<£ αραά ΊΗεοοήίΗΐη Ι}ϋ]Η$ /ΕοΠε<ε ίοηερύοηα εχεηιρία ; ΙΉεί εηΉη Ίρ[ε
Όβήοατη ΌιαΙείΙιιηι (οηβΆΛτεΐατ , ηοη γε'ράείαι ίά
ηχη ΜοϊΐίΛηι , ηιιαηάο (αη/ηΊηί βετνΊεΙιαί.
1 V. 'Άλφα ηαοηαε ]όηίοιιιη &Γβνε είΐ ία
ρεηυΐεϊιη» ρΓεεΕεπιοπιπι ]οηίοοπιιη, 7*7αα»
μίμαα,ί ίςαα,, βίβαα,, Ύί-γα,άίς, μίμαώς,
ίς<ζως, βφαώζ, Ηεεϋ εχ « οπαίϋΓ, αύΐ&εό χ>
7ί7Μκί2> μίμνιζα, βίβηχα,, 'ίςηχα. δϊε 7τί<φυχα, ττίφυα,, υ} ΒΓενί.
.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΌΊχ'ιηίΐΐ! άε Η'α ργχίεήϊη Ίη ΟταηαηαίΊϊα , αρ. ι /.
" &ραβϊ}η Ίηνεηίεί αριιά Ηοηιεγαηι , & αΐϊοι εχετηρία.
Νοίεΐητ ΐαιηεη ύίο Ηο( ρΛηΊάρΊιιηι μίμα,ώς % Ι;αίετε αΙιι\Ηαηάο ρεηαΙιΊτηαιη Ιοη^ατη, αΙΊ<{ααηάο ύτενεη , Ιοη^Λπι ώτη Ίη ούΙΊηιικ ΗαΙ?εΐ ο , ΙΙΊαά. ζ.
Αλοι 3-ωξήσσοντο μίμάοτίς ί^Χ^σι.]
Ρορυΐί ίΓπιιΒαηΐϋΓ, Ηϊίίίί ρΓοαιρπ.
Βηνεΐη ιαηι Ίη οΜίηαΊ* ύώεϊ ω. ΙΙιαά. β.
Εν &υμω μίμαωτίζ αλίζίμιν,
1η 3ηΐιηο ΰϋρϊοηΐεϊ ορϊίυίαπ.
V I. "Αλφα ]οηίεέ ΗιΓεκιιιη Ιβκϊΐδ ρει:Γοηί$
ρΙιίΓαΙίΒαδ ραίΠνίβ & ιτιεάϋδ ρΓχΓεηάϊ , ρΓΧΕεηϊί., ρΙαδ^ααπιρεΓίεΛί, &£αίαΓΪ, &Γενε εΛ,
πτύφαται, νεγύεταΗ βιηΐ. βίβολήατο » νεί
Β 4
βίβλή
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βφλήατο, τυπ?ώαΑ-0) τνψαί*τ<»> &ο ίατα,ΐχ
ρΓΟ ϊΐντα,ΐ} βεάεηΐ. Άίατεω, ριο αίΐνται, ^ικεηί*
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Όε ¥ι: ρεφηίί ηηάΐα. άιίΐα/αηί Ι'ώϊο ρήτηο, εαηι
άε νεγίίο ρ.ι$νο αχετεηιαί, ΕχεαιρΙα ραβΐηι }αηί οί>ίιια ιη Ηβιηετο.
VII. "Αλφα ]οηίεέ ίηίβτροΠίυπι νεΓ&ϊδ
0ΪΓςυΓηΗεχί8 ϊη αω , ρΓοάααϋϋΓ (ί Γ^ΙΙαβα ρΓΟ*
χ'ιτιέ 2πι:εΓε<]εη5 Πε 1οη§3. μ&ίμα,ί, μαίμα,
μαιμάα, α μαιμάω, ίιηρείιι βενογ, τηείίογ*
νεύειηεηΐεγ άεβάενο. μίνοιτάω, ϊηοϊίαίιι$ εκ*
ρίο. μίνοινα μίνοινάα/ Ηοηι, ΙΙίζά. $>·
"Έχπίζ
Βνμω 7δ μ^οινάα, ττολίμίζαν.
Εΐϊαηιβ αηϊηιορνβηιρίικ β{ αάρη^ηαηάιιιη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Όε Ιηαι ϊιίεχΛ α ϊηίεψίϊιοηε ρΐηγα 1>α!>α /ί£. *«
ϊη [είαηάα α>η}κ£αιϊοηε άηιαηβεχοταιη.
VIII. 8ί Γ}τ11α&3 αηίεοεάεηδ ρΐΌχίπιε Ηΐε* *
χζτη α, Πε 6ΓενΪ5> ϊρΓαπι εοίαπι άλφα. βιχνο
επΓ. ΙΙϊζά. 13,
ττολίμοιο μ,&ιοινφ
Άντ/ααΐί.
ϋυρϊί ΙεΙΙηηι οαρεββγβ,
5ίο βοάα> > μηχανάαται , ίγγυάα&αι ι &
ίϊιτιίΐϊα α ρπυδ βΓενε Ιΐ8ΐ)6ηε>
& ίσάακη, .
ρτο ί<7Λ>ίτί, βετνανΐί,
IX. ΡειΤοηοε ]οηΐαε νβΓβοπιπι ίη μι, τ<■3-ί'ασ/, (Ρι^όασι, ζίΐηνύα.σι , & ί'ασ/ , ρΓό ί/σ* ,
βι;ζΐ , & ί'ασ-/, ριο 1«γ/,
α Ιοη^,νιιη Ηα»
I) εαι, ΙΙ&ά. <$,

ΕΤ ϋΙΑΙ,ΕΟΤα
Καϊ τ άγίλΐΐ<Ρόν ϊασιν ά-πϋ κ^'νκς μίλανύ<Ρ(>ν.
Οτβ£βίίΜ νεηήιηΐ ά β)ΐιΐε ηϊ^να αηιια.
Ηθΐη. ύάγίΐ. 1 9· το/κτο/ "πτωχοί χαϊ αλήμονίς
ανα ςίς ία/τι.
ΤαΙε$ βίαί νινί ραηρενε*
εγγοηε$.
\
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ριφηαηι ·υα\)\ άεβηιηίιηι Ίη σι, ρεναίιίηιαηι ρτοάα·
ςηε. τύτιτασι , ητύφαοΊ , τιΒ-ίασι ,
Χ. Βιχνε ε(ΐ α εχ « ρεΓ άϊχτεάη. ηβϋυπι.
«7«ν» ία7»ν, «7», ίαγα, χατια*γα> β·α&η$
βιιη. 'ιίιλων > ία'λων } οαρίια βιτη. Ρε ουΐοιίδ
ϊώνο ι. οαρ. α}·
XI. Οίΐδηάο εχ (1ίρΗ[Ηοη§Ϊ5 νοεβίίδ 3θ|ϊοίίϋΓ, αητί-ρδ 9«ίΕ Γειτ)3'η6ΐ Βιτενίδ είΐ, φκίγω,
βίβζο. φυγϊ, βιΐζα. πίί&ω, ^ενβηαάεο. 7τ&ανο\, ργοΙαυίΙϊ$. τά ζίΰγος, ρίξΗΜ. 6 ζν^όζ,
XII. ΟμλποΌ ^ΐρΗίΙιοη§υ5 ρΐΌρπα νεί
ίιηρίΌρηα ρεΓ άΪ3ΐγίΐη (ίίίΓοΙνΐϋυΓ ίη άυ&5 ίγΐ1αΙ)35, {υπό νοεβίεδ 3πςΐρΐ£ε5 οοπΊρΐιιηπίΓ {
■ϋϋ πάϊς ρΓΟ 7τα?ς, %ϋ ρΓΟ
α/όΡης ρΓΟ αΛς.
Ηείΐοά. ίη

Αύβοηάιΐ νεη) ίξηεηι, <ριε-·η ηιτβι$ ίοηιι$
^αρείϊ βΙϊιι$.
ΤιγρΙιίοά.
3""2ςον ^*έν ίβαιη λιπτών Ιυ<&άζ$ς^ΥΗΐη αΐϊίί-, ΥεΙϊη^ηεπ! ηνίετη ριιΙο1ΐΥα$
νϊγρίηε$ ΙαΙλεηίειη.
β ;
ΙΙίαό.
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ΙΙΐαά. ι

ζίύς και ί·γω, τξίτά,τος οΓ' Λ'κΡης ίνί. ξοισιν ανάσσων. '
^ηρρΗεν & έξο , 8^ (εΫίίη$ ΙιφΗ$ ίτηρβναη$. ν
ι

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΑΙΊ^Ηαπάο ΐΑΜΐη ροάύοαηίΜ Ιιιι'}ΐαιηοάϊ νοοαίιι.
ΤΙ:ϋθ(. ΙάβΙ. 1 1.
'Όυτω γχν βάϊςα, <^ια·γ ο Κν'κλωψ ο ινα,ρ
5ίο ϊ§ϊΐϋΓ ίϊαΐΐϊηιέ νϊνεΒίΙ ηοΛεΓ Ογςίορδ.
ρα,ϊς-α ρτο ραίςα,*
ο Θςας, ΤΗγ3Χ, άϊαΐγβ ^οηκα^ &ξΐϊιξ \η οΜψι'α αΐιψαηάο ίοη'ψιατ, αϊ Ιίϊαά. 4·
Θς««ίίς αχ,ξόχ,ομοι , <Ρόλιχ' ίγΧία Χίζίτίν
ίχοντίς
ΤΗι·2ςε5 ςοπΐ3Π Ιοή§3$ ΙΐϊΛαϊ ηΐίηίΒυδ Ιεηεηίεδ. ΑΐιηΗΛηάο ροάκάαΐΥ.
Ό'ίοη)β άυτο) «Ρέ 3-ξή'ίκ.ίς άι&ϊΊξονα, γαΐαν ίχονϊίς.
Ιρίΐ^υεΤΙίΓΗοεϊ ίπιπιεηήπι Ιεΐΐίπι Η;ώεηίε8.

;

ΟΑΡϋΤ
' «

,

VIII.

τ>·&

ϋΕΚίν^ΤΙΟΝΕ ΕΤ
ΡΟδΙΤΙΟΝΕ.

£ΟΜ-

I. ΓΛεπναϋα Γε^πυηΕίΐΓ η»ΐμΓ»τη εοππη , 3
ί-' <\\ΐ'{>'3$ άκπνδπΕαΓ: ο <Γ«ία/ος, ^ιιβιι$.
« ΡΊχη , ϊιφΐίΐα. ^ιχ,αιω , ]ϊίβιαη /ααρ. » Λ

ΕΤ 00ΜΡ05ΙΤΙ0ΝΕ.
χαιααύνη, ^ίΐβϊΗα. το <Ριχαίωμα> οιτιηϊα ρΓΪιηι
&Γενί. τιμάω, ύοκογο. 6 τίμιος, 1>οιιογαηάκ$.
ρπιπα 1οη§3. νικάω, νϊηοο. νίκη, νϊΕΙονία. ο
νικητής, νϊ&ογ. ρππια 1οη§3. χξίνω, ριάκο.
ίχρνον, ρππια 1οη§3 ίη οιηηίΒυδ. όκφτγίς, 6
χ^ιτιχός, ρππηα ΙίΓενί. 5ίε ανά, άνω , βφγα.
χατά, χάτω, τη/τα, ίϋίάεπι ρππίΛ βΓενί.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
| Ηαν ηχιιία άε άιτϊναΐιι τηα£ηαηι βΐβάϊηηι αά(εη
λιΙ ίο$ηο[αηΑαηι ψΐΑηύίΛίΐηι <υετΙ>οηιιη, «ι ρίακιαη
βει ίχ ίΰΐ!, φίΛ 'ίη/τα άκιτηιιι άΐ νετίοταιη Ίηιηηιεηιο. ν^^κιη νικάω οοη'ψ άϊάιιιτ Ίη ΊΙΙο ν$τ/η :
Α(*γυξίαις Χό^χψι μάχχχα) <&άντα νιχήσας.
Αγ§ρπΙρΪ8 Ιΐίΐϊϊϊ ρυ§η3, δύ οπιηίίΐ νϊη«$.
Αϊίχ ΐαηιιη Ιεχαηί, και τιάντα κζατήβίίςι
I I. Μ,ιιΙε» £}ΰ£Ε Γααε οιίβίηίδ η3£ΐΐΓ3ηι ηοη
ΓεηυυηΐυΓ , οΓα αίΠϋϋΕςιιε ΡοεϋβπίΓη Ιε&ϊοηε
άίΓεεικΙα Γαηε, ικ » μανία., βιγογ, ρππτ>3 ΠΓενί, ο μανικός & μανιακός, ρηω» 1οη§3. ΟΓρη.
ίη ΒηοοΗ.
Υ,ικλήσχω σ« μάχαζ ι&ολυώνυμΐ, μανικί
βαχχίυ.
ϊΌοο ίε ίεαίε, ηιιιίίοηιιη ηοιηϊηηιη &βιτζοβ Βαεώε.
δίε 30 άύ,βευιρεγ, ρΓΪηΐ3 ΟΓενί, 6ϋ> ο χαΐ
« αίσιος, αίεγηιι$ , & ό και « άίναος, ρενεηηί$,
ρΓΪηΐ3 ΐοη§3.
III. Οοηιροίΐΐα ίεΓέ ΓεφίυηϋυΓ 0ΓενίΕ3ϋεπι
νβΐ 1οη§κιιά ηεω Γυοπηη ΠπιρΗοίιιηι; >ί γυν*Ι9
νινίϊεγ. ρηπ)3 ΟΓενί, ο άν^ξόγυνος, Αηάγο^ηη$. « τιμϊ, Ιιοπου. ο χα] ν άτιμος , ίιώοίΐοηι$.
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ηονϋί. ρεηιι1ϋίπΐ3 1οη§3, ο Βυμάς, αηίιτιιιε.
όκαϊ ύ μνγά&νμος , νια^ηαηϊτηηί. ν 1οη§ο, 6
κοιτάς. » ύιατοχξίτίίζ ^ροενίΐα. 6 λαάς , ρορκ'
Ηί$. ο Μίν« λαος. η ςάζις 3 βαίιι$. » κα,τάς&σις.
»' φςασκ, ρΙ)Υπβ$-, ΙοοιιίΊο. « μίταφ^ασ/ς , ιί
«Ηταςαφξασνς. <ζσαίσα , οτηηη: εκ&ασα > σνμ/ΟΤΛτ
σα. <^Λχά&ιη £3πιεη εχεγ» εοΓηροίϊηοηκίΐι
Ιοη§3, ΒτενΪ3 ίϊιιηε ίη ίρΓ» οοιηροίϊεϊοηε , νιε
«τάν > <ζ3Γ0»α£<?"ο< 5 ηεταναχαιοϊ } & Ππιίΐία.
11|3(1. 2.
νοαινΗ αηίαη βτΜ$, ορΗηιαίΜ οτΗηίητη
IV/ ΡΓ££ροΠποηο5 φχχ ΐη 3ηείρΐΐειη άείϊηυηΕ, ιίΓενεπι Ηϋβεηε 3ηοίρΪΓειη, & εχπ-3 &
ίηΐΓ3 οοΓοροΠποηειτι , ηΐίϊ ροίΐπο οβίΐεΐ:. <πταρα\ άμφι, «τίξ», ανΰέ? κατβί, ί<δΓ<, αντϊ. αι*νιλίγα, οοηίναάϊοο. «ζί^ιτςήχω, οϊγοητηεο.
τά άμφι&ίατξρν *αιηρΐήΐΐ>εα1;νιιηι. χ&τα.βάλλω%
άφοΐο.
Α Ν Κ Ο Τ Α Τ.
Τοεΐ£ ιχχα,τά, αναΝ, ι&α,ζά, [*ρε αύμαη /αα ί» οοηιροβήοηε & εχιτα, ηαατηνΉ [ε^αεπίε
(οηβηαηίε, άε ψια η άίχιιηαί Ι'ώ. ι. ναρ. ι
χ,άτ&ίο, ρτο χατα'3-ίο , ανςάς, ρτο αναςάς.
Ιηίετάντη αάάϊίατ ]οϊα α& αίρίια. ΙΙίαά. ι.
Α7<*θ·>ί οΓέ «Ώτα^αίφαυίς ίς-ιν ΐταίξν,
Βοηι είΐ ίϋπιοηϊϋίο ίο^αΐίδ.
Ιηίεϊάιΐίη ρτοάιιαιηιατ βΐ'αα ΟϊΛΟοηαη ΓκεηίΊα ,
ία ίη/ϊΛ /«β /βίβ αΙΙαίϊι εχεηιρίΐί ρΐαηκιη βεΐ.
V. ΡΓ2-

. ΕΤ 00ΜΡΟ5ΙΤΙΟΝΕ.

α$

V. ΡΓΣεροΠειοηΰδ ψιχ ΐη ρη'ιηα ίγ»1;ιΙ>3
ηηα'ρίϊεω Ιι&ϋεηΕ, ε3ηάεπι εοΓτίρϊϋηΓ, Γίνε,
ϊη οοΓπροίΐείοηε ; Πνε εχπτ», κατά) ανά, ηϊίϊ
Ιίεεηπα ςϋδάαπι Γεαίδ ενεηΐ»ι<
VI. Α, ρπν»ον3 ραΓΠουΙ» ΙίΓενίδ ,είτ, ά
ά£~άμας , αάαιηα$. ο χα/ » άτομος> αΐοιηη$. ό ■
χα) ή άχοσμος > ϊηονηαΐΗλ, ίηΐΐηΗηάια. β χαι η
άτιμος , ϊηΒοηοηαΙ 6 χαι »' αχλίής , ϊΐΐβίογίιιε.
Ηοπι. 1\ιζά. ι. α<3·' οφίλίς <®·αςά νηυσίν α<ΡΌίχξυτος χλι ά<ατγ\μων) Υι&αι.
ΙΙΐίηαηι βεάεγε$ αά ηανε$ βηε Ιαοίτ^τηΪ! &
άαηιηο.
VII. ΟοΓπρίαηίαΓ αηο'ρίεεδ ΗίΐπίΓη νοοαΝΙβταιη ϊηΓερίπ·3έϊΗαιτ). ζα , άξι, «ς<> οΓι/ς,.
βζΐ. 6 ζά&ίος , άϊνϊηης. ό καί >τ αςίοΡ«λος > ί·ο#βϊαιίίί. ο κα» >? Ιψβωλαξ » βναχ. ο κα» « βί"Ίίσίξως, ρενάίύ αιηαη$. 6 χα] « (Ρνσω^ης, οΙΊάιι$. ό βξίαξόζί ΥοΙιφιι$ , ναίϊάιι$.Ηείΐοο). ά'<3·' «λ/κώνος ίχουο'ιν οξος,μί^άτί
ζα^πάντί.
ζ)ηα ΗεΙϊοοιη! ηιοηίεηι ΙιαΙεηί ηια^ηπη &*
άΐνϊηηιη.
■ *
, . · ,'
ΙίΟΓη. ΟάγΚ. ΧΙ· κα' Τίτϋοκ Ί/Λ^ 7ο">Κ 5(»κι//^ζ'ί/ζ £ίζνκ« Τί^ιπη ΐεγγα εΐανα βΐϊνη.
Ηείϊοά. ρίΐα ^ α'ρίζηλον μιννΟ-ίΐ χαϊ αψηλοί
ΤΜΐΙε~ αεργίηιΗ ϊΙΙηβγεηι, δτ" οΐφιιγιΐΐη
εχίοίΐίί*
VIII. δΐ ρποΓ ρ»Γδ οοΓηροίϊϊίοηΐδ ίη α, ι
νοίν, άείΐηβε, ρΙεπιΠΗ^ε εοΓπρϊευΓ, Όχαϊ
ή μι- '
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« μνγιίΒνμοζ» νηαξηαηϊνιαί^ 6 χαι η λυσιμζλτίς,
ίοΐρβη! ευ.γα$-) νει ηιειπίνα. ο χα,ι ή χαλλιπτά(>Υΐος , ρκΙεΙ)να5 £εηα$ ΒαΙ?εη$. ο χαι » η<Ρυί<&ΐ\ς ,
/ααυϊί ΐη άϊεεηάο. ο Πολνό^ωξος γ ΡοΙ^άονηχ.
ο Πολυ<Ράμας , ΡοΙ^άαηιας. Ηοπι. ϊ*.ζά. ι.
Τϊως 7α^ Τ0' ^ούσασι Ύίξας μίγάΒ-υμοι
Αχαίοι;
Οηονιοάο εηΐκι ΉΗ ηιυηιΐΣ άαΐυηί ψηα^ηα'πϊτηϊ Αώαϊ ?

ΟΑΡϋΤ

IX.

ΑΙ,ΡΗΑ
ΙΝΟΚΕΜΕΝΤΟ ΝΟΜΙΝΙΙΜ ΡΚ^ΟΙΡΙΙΕ ΟΙΠΝΤ^Ε
ϋΕΟΕΙΝΑΤΙΟΝΙδ.
βί Ίηετεηιεηίαιη ηοτη'ιηιιτη & νετίοταιη ηοίαη
εβ εχ Ρτο/οάία ΣαιΊηα. Ηοε Ί^ιίίΐγ οτηίβο ,
τ.οηηαΙίΛ! Ιήε ρτφτώεηιπι ρ<£ίεγϊ\οηα άε ΊηίητηεηίΪ!
άεοΐϊηαίϊοηαηι , /{ΐιώια γιαπί* βηί /;<£ νοεαίε*, α, , / ,
>ν3 εοβηοβί ηαεαί.
1. Α ΐη(.τειτιεη£ΐιπι ϋοποιπτι §εηίΜνϊ ίΐπ§υ!απ$ ρπηΐ£Ε ίϊπιρΙίοίιίΓη, & §εηίεϊνΐ ρ1ιΐΓ3ΐϊ$
ε|υ5(ΐ6Γτι, & Γεαιηάα: ίϊιηρΙίαιιπι , Ιοη&ϋΐη είΐ.
Άινίία,ο, άιναάίύν , μασάων.
Ηείίοά. ΐη Εγ§. <&λιιϊά<Ρων ατλα,γίνίΐϋν ί<ζ«πΤίλλομίναων»
*(##θ·' άμητ2} α^οτο/β <Ρί <Ρυ<ι<?ομν;άων.
ΡΙεΐιν-

ΝΟΜΙΝυΜ.

3ι,

Έ1ήαάϊ1η$ ονϊεηίϊΐη! τηείρε ηκίβΤί.
Αναγε νενό οαοηηώεηίΐύιις.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ν Αϊιιιά. Ίηοιεηιεηΐηηι ηοη εβ Ίη ρήτη'ΐ! ηναΐκοΐ άεΜηαήοη'ώια βιηρί'κ'ώιΐί. Ναηι λόγος, λόγοιρ , λάγοισι , & βηι'ύΪΑ , ρήιηο βαύιη α/ρεβα βιατη ψαηήΐαίειη άετηοηβϊαηΐ.
II. "Αλφα ίηοΓοιηεηΐυπι ςοίηΐ* εΐεείίη»ΐίοηίδ έ ηοπιίηί&ϋδ ηεαεπδ ίη α, ας, αξ, Βγ6νε εΛ. τϋ σωμα, σώματος, οογριις. >>τό σϋμαί
β£72Η?η, σήματος, τό χέ(>ας, οοηηι, κίξατρς.
τό κς«ας , οανο , χζίατϋβ.
τό ν&ταξ , Βεραν.
γΐΌτατος. τό νίχ,ταξ , ηε£ίατ} ήκταξος. τό φ^ίαζ»
ρίίίείίί, φζίατος.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΥίιΙεηίατ ίαηιεη ηεαίτα ίη ας αΐιηααηάο Ίηεηηιεηΐιιηι ΙίαΙχτε Ιοηχαηι, ιιΐ εχ \ιοε Αηαίτεοηύ! υετβαιία
Φύσις χίξατα ταύ^οις
6<ητλάς <Ρ' ί<Ρωκίν ί<&<αοις.
Οβηιρϊιιηιιιτ ααίεηι εΐιαηι Μα χ,ίξατος, χί^αος.
Ηοηιετ. Οά}][. τ.
I
Ό< «Γέ,Λβέ'ξίζ·»» κίξαων ίλΒ-ωσι Β-ύ^αζΐ.
Ουχ νειτό ρεΓ ροϋΐ» <.όγπιι3 εαηι ίοΓαϊ.
ν Ιηΐεϊάιιηι ίηΐεγροηιιαγ α Ιοηχκηι αηίε αΐΐεηιηι α,
τιίζατος χ,ίξάατος , ϋαΐαί/ετ. ίώ.ι.
Γνάμπττί βίη χ,ξατί^οΐο κίξάατος. ο/ *Γί οι
: αίμφω.
ΙηΗεχ» βίΐ νίϊ ίοπϊδ ςοπιυ.
III.
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III. 'Άλφα ίηα-εηιεηϋιιπι (]ΐιίηΐ:ίΕ όζοίίηζΙΐ'οηίδ α ηοιτ»'η<Ιπΐ5 Γοείτιίηίηίδ ά. π^ίοϋΚηΗ ϊη
ας Βιενε ε(ΐ. « (παλλάς, <ΰταλλλά<Ρος, ΡαΙΙαε.
ο λαμ<&άς . λαμπτα^ος , Ιαηιρα$. » μονάς, μονά(Ρος, ηηίίαί. 6 μίλας, μίλανος, ηΐ^εν. ο
τάλας, τάλανος, 7«ί/^Γ·
Ηοπι. ΙΜαΗ. 6. *αλ»ν, %ξυσίίιιν» μίλανίς <Ρί
δι βότξυίς «σαν.
,
ΡχιΙώναηι , αιιτεαπι, αιϊ τήξνϊ Ιοΐνϊ εταηΐ.
Α Ν Ν ο τ Χ τ.
Έχάγε » κςανς , τ«ς χςατονς,
ΙΙΊαά.ι.
χςατώς α'^' ά^αναψοιο μί^αν ίλΐλιξίν ολυμΙαίΓηοΓΐαΙϊ 03ρΐΐε ηΐ3§ηυιιι ΟΙγιτιρυπν οοηεϋίΤιΐ. ,
ΌΐίύΊίαί άι Ι>ο6 νοίαΜο ΕαβαίΗ'ιισ Οά]$. ίζ.
ηιηη βΐ ηιαβιιΐϊηϊ αηί ^«ηήη'ιηΊ ρηίΫϊί» $εά ίαηκη
ΟαΙαΰΐτ Ιίΰ. 1 1 . ααη ιηαΓιιΜ αρροβίο (βη]αηχΊΐ.
Δινύσας <αη(>ι χ^ατι βοϊί καλά νίνξα βόίΐα.
ολαας, τδλα'αος, ααβ, λάος, αι.αη £ί"£·υ«
ΙιαΙ/εΐ α Ίηοΐΐτηοπίαιη.
Ονρύοίί <» ΑτξΐηΛΜ. λάασι «Γ ΐυτνχ,τοις
<Ρωμ.Υισατο όιχον άνάσσ'Α.
Ι.3ρί(3ίΒΐ»5 ροίίίίίΐ χάϊήζΆνή Κι §ΪΓ3Ε (Ιοηιιιιπ.
_1 V. "Αλφα ΐηεΓειτιεηΐ:υΐΏ ΓηαΓειιϋηοηίΓη &
ίοεΓηίηΐηοπιιη ϊη α^ δίλς &Γενε είΐ, ο μάχ,α^,
Ιεαίΐίί. *ϊ <Ρά,μαξ, (Τάματος, ιιχον. « οαξ,
ίοηβίηχ νεί ϋοίΐο^ίΐζαηι. » αλς, ηιανε. 6 αλς,
/αϊ.
,
Ηοπιεγ. ΙΙϊ»ϋ. ι. ίΐς αλα <Ρΐαν , ϊηβιαιινι
ΤΗεοίτ.

ΝΟΜΙΝϋΜ.

3}

ΤΗοόο. Ιάγ\\. ίη. φγς μοι <&ά\τα <Ρόμίν τάχα
βΡ' υς-ί(>ον άΡ' αλα <Ροίης.
Αίί ίε ηύΐή ονιηΐα άαίιιηιτη, β>τύ£ ροβεα
ηεβιίεηι άεάενίς.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ή'ιπζ εχύριηάιιηι νίάεΐιΐϊ
ψαξός, ΛιϊΓΗϋδ , ροάίΐαίιιτ (η'ιηι αριά Ηοτηη. ΙΙϊαά. ι 7·
Ίων <Γ' ως-ί ψαξων νίφοζ ί^χνται »έ χολοιων.
'." ΧΙΐ ΛΒΓηοΓυπι ηιώεδ Ιευ ΐυπη» νεί £Γαςο1θ. \. ;ν < πιπί 3(1νεηΪ£.
Ιίετη: ό κα\> καςίς» εχ Οαηα. Ηοηι. ΙΙΊαά. ζ.
Νάςης αν Κάζων ήγήσατο βαφα^ύφάνων.
Ν»Λε5 ΟϊΓϋπι ΒαΛΒΓχ Ηη^ϋοε άϋχ Ιυίί.
11)ΐοιήΐΗ$ ιάηιεη Ιέβ. ι γ. ιοη'ιρΜ Τοοο Ίητι*
ηαπίατη.
?'
ΙνμαΊνα Ανκίοιςί φιλοπτολίμοις τ* ¥.άψσαι.
►· -Ι/^ακ ίπιρεΓ3ϋ &: ΒεΙΗςοΓυ ΟϊηΒιΐδ.
V. ΟεηΪΕίνΐ!5 ανος έ Γε&ο αν Ιοη^ιΐδ εΛ',
ςικκΐ ρΙεΓυιτι^υε εχ αεοεηΐυ 1ϊ(ρε£, ο τιτάν,
ητανος, Τϊΐαη. 6 (£λχμα\$ άλκμανος , 'λΑΗτηαή. ό Ό-αιάν , <Βταιανος, ί'ααη. ο<&£ν, <ατανονί> Ρατί) ρεεονί$ ονβο$.
. Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΈχοΊραηαΐΥ άαο ικαιτα , μίλαν, μίλανος, ηί»
§ιιιιη . τάλαν, τάλανος, ιηίίεππιι," ΛΙ'. » \·
• VI. Οεηϊιίναδ ίη αος έ ηοιπΐπί^πδ ναυς>
ηηνΐ5. γξαϋς, αηυ!, νείηία, ΟΓενίδ εΛ » ίΐευε'
& Ηίικί ϊηοΓεΓηεηεαπι , ηοητπηιιπν Γνηεορε11
ρ3ϋίεηΐίαπ5, ό ^τατ^, αρατ^άσι » άν<ί"ξάσι, μ*'
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α-επιεηκιηι Η&Βεϋ, υ£ ρ2ϋεϋ εχ αςχεηΐυ, Πο
αι&α,σι, σΰμ'&ασι, 1οη£3 Γνιηϋ.
Αΐο3Εϊΐ5,
μϊι 7α\? ϊν&ίν κϋμα κυλίν<Ρ(τα.ι }
, Ύό ιΡ' ίνΒ-ίν, αμμίς ίΓ' αν τά μ,ίσον ναι
Φορήμ&α σύν μίλαίνα..
,· \
Λΐϊη$ εηϊηιβηΒιΐί ΒϊηονοΙνίίην, αΐινχ ίηίΐε,
' Νο5 αυίετη ΐη τηεάϊο εαιη ηανε α^ϊΐαιηιιτ αίγα.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΛρΗ(1 ΤύΐΟίήί. Ιά]ίΙ. 1 7. Ιφίιΐΐ να.ο\ρήτηα Ιοη^α.
ΌΐΛ^έ τις ώγα,λόν^ί θ-οας ίξα'λατο ναο'ς.
Νβο|ϋβ ^υίδ^ϋδηι ίη 1ΪΜ08 νείοςΐ βχίΐϋί ηϊνί.
ΰαίιτιαη \α'κ ξΐίίΐύναι Όοήοκ! εβ. ρτο νηός, α
ΚεΆο η νηύς. ϋΐιιηΐιΐϊ αιιιηη Ροεία ρΙ(ϊΐινη<\ιΐί Ιι'α
βίΐίηΐίίί. ν>ι&> ν*ΐι, η>ίζ> ·υεΙ νίας, βο γξάνς,
VII. Α ίηοΓειηεηΐιιπι α ηοπιίηΐΒιΐ5 ϊη ψ
οοΓΠρΪΕϋΓ. ο αςαψ, αξαβος, ΛναΙ>$. >ί λαίλαψ, λαίλαΐΒ-ος, ίηνίο. Ηοιη. Ιϋδά. 1 1 .
Άκτοίς Ι^λΗ» ϊνόξχσα. χΐλαιν*) λ«<λα<ζτ; Ισος.
Εβο ίτηά ηϊξγο ΐηνΜηϊ βτηϊΙϊ$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Φάψ φαβδς, ανΊί ψιοάάαηι ξεηια , ηοηηΜ ρα·
Ιαηώοη ίπισρηιαππιτ , νϊίΙεΜΤ ϊηίτεηιεηΐο Ιί \,

VIII. Α ίηατεηιεηηιιη έ ηοιηίηϊΙ)ΐι$ ίη ξ,

ξαξ» εοννιι$, χόξοχος. ο κολάζ, ααίί/αίον, χόλακος. 6 και « (φυλαξ, οιιβο$) φύλα,κος. ο «βγ/'ίαύηία. ό αβαξ, αύαχ, α!?αεΚ5. « ΐΗτλβί^,

ΝΟΜΙΝυΜ..
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ίατρα^ο , ταρΐογ. ό'τύζαξ, βψτ&χ. ήχλ'ιμαξ,
οΐ^τηαχ. ό μνςαξ, τη^βαχ. » μάςαζ, ψα?ιάί·
ίϋ/α. 6, » Ό-ί^αξ, βη$ν βαίανΐβο. « άυλαζ,
βιίεης. >ί λα'^ναξ, νταα, οπιηϊα ίιχέ α βηενε
Αε ο φα'ιαξ, Ρύααχ. 6 θν»£αξ, ίίοταχ^
ο
ύίεταχ. μ ραξ, ραγός, αοίηηί, &
βιηίιία α ΗβΒεηε 1οη§ιιπι.
3ϋ1). ι» Ερί§Γ. ρω καί λάμβ<Ρα μόνον κο£Λ#
κας κόλακας-* ^ας~α.
8οΙιιτη Κ
Ζ. βεεετκζί οον/ιοεί, Ίά «β,
$0^0$ & €θΙίΚ€$, Ίά είΐ , <ιάηΙαίογε$.
ΤΗβοο. Ιάχΐΐ. ίο. ος νυν α'^ο/ΛίΐΌς τας ακλακος «κ α'^οτςίΰ^ί'ς.
<£ζ« »»»ί· ϊηοϊρϊεη$βιίαιηι ηοη ά&τηείίε.
Ηοπι. Ιϋβά. 6. γξάψας ίν (οτίνάχι «ττι/κτω .9-υ»
μοφ5όξα ιιτολλά.
- ,
8<ΎΪΐκη5 ϊη εοηνοίηία ίαΐεΐΐα ηιιιΐΐα ίηβΐα.
Πί^ακος «ξ ί«ς»ς. ΟβΙΗπι. Εϋ ρδίϊϊϊη αριιύ
Ηοιηεπιπι. «τολίΑδΝίΠακος ί'Λς,
τηηΐίοτζιηι
βοηΐϊηηι.
·
· Ηόφ. Οά^· 4· αλλ' οά'νσνϋς ««ατί μάς-ακα.
8εά υΐ^βει ο$ βη τηεηίιαη τηαηιΐιις αοιη- ·
ΤΓ7ρΙιίθ(1.

μίςαχα <Γ άρρήχτοιαην αλυχτοπί«Ρ»Κ77 μίμαζΌτως,
%χνι (Όηχξατίως.
ίαίβηιιη βη ιηεηϊιιηι βηηη νίασαίίί οοϋχρπ&ηβιηι &ηεί>αΐ ^οηϊίΐτ.
£ %
οά^κ.
··'·■·
'
.
^
ν
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Οάγίΐ. ψ. άλλά μι χ&ος Ιλών «φΪ μάζαζα,
ύχ ία (Η&ίμίνβ,ΐ)
*
8εά ίΙΙε τηβ τηεηίο άρρνώεηβιϊη ηοη βηϊί
Ιοφιϊ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ν«ΐ£0 γϊοάιΐΜΐιτ ηηβαχ ηιι/βαάί, ώπι ΐαηιεη
ΤοϊΐΛ Οτχά ζοττϊρ'ιαηι , «ι εχ αίίαιϊι εχαηρίίι εοηβαί.
0«£ ηοηιιηα ίήαζ , ΊηίΥεηιεηχηηιϊίώεαηχ ίτενε,
ςϋα Ιοηβΐιιη , <ναήα ρτΜερΧα Χίαάιιηχαχ. Ρήτηιιηι
εη'ιτη βιηχ ηιιϊ άιαίηΧ, οηιηιά ηοηιιηα ρΐιιήατη ηώιη
άπαταη/ι ΜΐώΛΤίιιιη ηαΐεη ά Ιοηνκτη : ηιαχώιε β ρε- '
ηαΙίΐηΐΛ μι οτενα ο /ί^αξ> «ίςαχος» χχιρίίβιν ο ο.'χοφύλαζ , όιχοφόλα,χ,ος , ουΛοθ, θοπιιΐί. Ιιλ
ρταίεϊ εαητο! Σα)οαήι ίη βια ΰναηιιηαί&α.
>
' Οάΐεηιτη ηιβ ρτΛκρηιτη Ιιοο ϊηχεΙΙίβαχιΐϊ άε βιηρΙΊάίΐίί Όοι&ίηϊΐ! , ηοη εήι νετιιτη. Ναηι »ί ννχτιχόξα,ζ, 6 α ζχ,τοφνλαξ >
ίρ/αιη ί,αβαήί εχεηιρΐαηι, 6 όιχοφΰλαζ} α, ύτενε Ιϊ&εηι , & ηνιΐύ
νίΛ&ΐ! 6 χα) »' ίζίβώλαζ , βϊΛχ, 6 χα) » <δτολυ<3π«Γαξ, ίοηΐΐΒυί. βΒυη^αηκ; Εί χαηιεη οηιηϊα Ίβα ρΐαήΐιΐ! , ψαηι άιΐίώίη [)Ι1α(>Ίί εοηβαηχ : βεηίαιηιμτ αα·
ίετη η<χε &βηι'ιΙία ειαηροβχα ηαΐΗϊαηι & ηααηχίΐαχεηΐ
βψρΐ'ηίαηι. . Νεο τεβεη <[Ηθ'ά αρηά ΑίαηϊΙίηηι Ι'φ. ι.
Ρεπηβϊΐ ΑπΛορΗγΙας» ρείεη'δ ρβϊ ίεΓ§α Αϊκο*
• ."
ηίϊ.Ί ' '·
Νατη ηεχή ηεεεβΙχαΧε ρνοάαχίί ίτενεηί.
ϊ'Βεαιηάο άκνηχ ιη ά'φΙΙαύϊί χιιηο α ιησεηιεηίΐιηί
εβε Ιοηβαηΐ ι ίίιηι ρήοτ "υοοαίΐί ηαίιιτα Ιοη&α εβ. ο
<φα<*ξ; <φαίακος, ρΗχίΐχ. ο
&ω(>ακος,
ύχο'
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ίΗθΓ3Χ. ο <3τλί<ταξ >
εΐίνεδ. ο ο/αξ, ^ιηο,
η3νίδ ξυΒβηι .ζΑανη. Η<εο εοάεηχ Ιοοβ Ίάετη ϋφαή!.
5ΐά ίαιηεη ργ&ίερίαηι Ιιοζ οηχΗΜ ηοη εβ. Ναηι &
υι άυλαζ, Ιυΐςϋϊ, ρήτηαηι ηαίιιτα Ιοη^αηι ύαίει , &
βηιϊΐΐίετ ο -νύ » ΏτΉΡαζ , ίοη$,·ξ# ηβώλαξ,
Βε,' & <Ρξώ<&αξ , θΓόραχ, πιείΐίΰαηιεηα Ι'ρκϊεϋ,
ξί
ί» οί'ΙίίΙΗΪί^ ΟΟτήρΪΗΠίΗΤ. ΡτίΟΤΗΜ ΑΐίΐίΙίηιαι μη\εχεη>ρΙα* βωλαξ οοηψιιΐϊ αρκιΐ ΊΊποοήίΐιιη. Ιάβ. 17-ΝίΓλος αναβλύζων ^οξάν οτε βωλαζα
Νϋυϊ ςΰπι εχιΐΓκΙβηδ Ηυαιί^ίΐη §1εΒίϊπι ςοιπ,,
ιηΐηυίΐ.
>
ΛΙΐιήιΐ! οισετηεηίαηι Ιηνι εβ'αραά ΛΗβοηΊαιη
ίρ&ταηι. ι ζ$. Ηιηο υηϊι ειιαηι ιΙΙα ξεηεναΐϊ* ρτχεερίϊ»
ςϊιηι ά'ιΐΗηΐ , [ι ρεηιιΙύηΐΛ ροβύοηε άαηίαχαί Ιοηξα βί%
ΐηηο α ϊηογεηιεηΐιιτη εβε Ιτενε , ο άξτταζ, Γ3ρ3Χ*
ο χίχζα,ξ', νο<πίεΓ3.ΐθΓ. Εχάρ'ιιιηι 6 ζόξ<Ραξ , οοιιΐαχ, ^εηυδ ί3ΐΐ3ΐίοηίδ ςοίηΐςχ.
5ε4 ηί 1)οο ηιαχΊτηέ <υ&αηι βί) ηοη ΐαηιεη οηιηεηι
ιη'ώϊ [οτΗρηΙατη εχ'ιηιεί \)£ί τε^αΐα. Ναιη β οοοιιτταί
6 μνςαξ, νΗ ύ μάς"αζ, <υετΙΊ ξταιία , νείτηλα^·
ναζί »ΠΜ) ηαηηκατηηιε άοίεΐϊί, αΐταηί ρηιηα βΙΙαΙ>α
βοΐι ροβύοηε , αη νετο ροβύοηε βηιαΐ ξ# ηαίατα βί
Ιοηβα. Ναηι ηώ ίιοΰ ηε^αηι βεή ροβε , ιΙΙϊ νεΙί>α
ά'καηϊ , ηχαηίαιη βί α Ίη Ιήί 'ΌοοαΜΊί. 6 ^ωξαζ ,
ξδ" ίί^αξ , & μάλλον , πΐ3§ί8. Αηηοη εβ Ιοη$μη%
ηαίΗτα & ροβι ίοηε ί
Τετύο βιηί ^ιιι ά'κιιηΐ , β α ηοηύηαύν'ι Ιιτενε
βί> ΐιιηο ίί'ιαιη ΰΐενε [ηίατηηι Ίη Ίηαετηεηίο. 8εΑ
ηεηαε Ι;οί ρτΛαρχΗηι ιεά,ϋχ ιηε ίεηατη άε ^ΛηύΐΛϊε.
Ο 3
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Νατη ΙΊεεί ϊηίβνάιιηι εχ ααιηΐα άτεαηιβεχο εοζηοβετβ
ροβϊιηαί α. αΐήτηχ βΙΙαύχ εβε ύγενε, ηΐ ιί ανλαξ,
« χξαζ } βιρε ΐατηεη \>οε ργχβάιο άεβΊΐνεηΐΗϊ , ίιιηι
ηαια ηοη οτηηεί■ Λίεεηίαηι ύταιιηβεχηϊη ηοίαητ Ίη βΐΙαΙ>α Ιβη^α αηχίεεάεηίε αΐίεταηι [οία ροβήοηε Ιοηβαηι ,
Οίτη <\ηιλ (αΐίει/η ίη αΐύι νοε4οΐίΙίϊ , «ί>ί ρήτηα β11αί>α
ροβύοηε άπηιαχαΐ Ιΰη£α εβ , ηεβϊετηιι; <}ααηίαη% βι
ροβετίαί αψ)α , η λάξναξ , 6 ας<αταζ , Λαη (\ιάχ
$εη ροίεβ , ιιί αηεερί ίη τεβο βΐ Ιοηχα ηατιιτα , ί»
οΐ/ΐίηφ νετσ ί«<υ«, συς> συο^ς, ίιΐδ.
/ααίς,
ΙίΛφιε ηώ'ύ εεηο ξ£ εοηβαηΐεγ 1)ϊο ρϊΛ^οϊ'ώ'ι ροίεβ ^
ηαατη'υη ρατχ\η% εχ Σαήηα Ρτοβοάία , ρτφτήιη Ετηιηαηαείί!^ ραη'ιηι ούβετναύοηεΜ ηοιαήοηε, ρΛτύτη
εΐίατη Ιοί! ηααΜιαοαηηιιε ρι&εερϊη [αύί τηιιΐια άε Ηλιαηι νοαιηι ίη
ηιιαηύιαίε εοζηοβετε Ι'κεαί.
ΙΙΙϋΛ εύαιη οΐιβετνείαν ΐαηηαατη βξηιιτη εετΐκτη ,
ίΐιηε α, Ιιατητη &βηιίΐϊαηι άϋΙΊοηιΐΐη εβε ΙοτίξαΑι, έκτη
α ρο'εϊιι νεϊήΐαγ Ίη «. ΝηΙΙημ εηίτη α Ιτενε λ ηοηιΊηϋιΐ! ίη
τηπίαΑί ΐρβ ίη «. ΤΗεοε. Ι4)ΊΙ.ρ.
Ί^ΛΖίζ ίΓ' ϊίξϊΐξι, ρτο ΗζΟΛος ΐΐζαξι,'
Εί βέρε «ραά Ηοιηεηιηι οααηα
' \

"<

'-<χ-

<

ρτβ
■V

αΑρυτ

ΟΑΡϋΤ

Χ

]ΟΤΑ ΙΝΟΚΕΜΕΝΤΟ ΟϋΙΝΤ^
ϋΕΟΙΛΝΑΤΙΟΝΙδ,
I. Ίοΐζ ίηοΓοηιεηΐϋΠϊ ηοπιϊηιιΠι ηενίϋπ §εηε^ γϊ5, &Γενε είΐ, τά μίλι, μίλιτος, ηιεί.
ο·ίνη<&ί, σινήνιος,
II. ΡοεΓηϊηίηοΓίιηι αυοανιε & πιαΓαιΙίηοπΐ:η ϋρ.Γ/ίοηΟΓϋηι ϊη <ος & <Λ>ς, & <τος. ν <σολις , <5το'/\ίος , ςϊνϊίαϊ. » ί«« , Ιϊ$. %(>ι<Ρος. »'
ξταΐϊα, χάωτος. ΰ Β-ίμις, άν!
μίτος, νεί Β-ίμιό'Ός', ϊ^β^η^^ϊι^ τίς, τίνος, Ι&τη
ίικειτο^π'νοιη ηιιαπα ίηβηϊπιπι ουπι Γιιί$ οοπιροίϊεΐδ ος-ις, 'ήτις, ο, τι» 6 οφις,βνραα, οφιος.
ό Ίζτάφς, Ρανϊ$. ο
» ν»$·/€, ν»ί?^05> ^χιχμϊ.
,'·"''
III. Ροειηίηίηοπιιη εΐίαπι οχχίοηοπιπι ία
ΐοΓος , » ^ατζίς , &ατοί£ος > ραίτϊα. φίλην Ιις
<&α,τξί<Ρα γαιαν, ρ2ίίΐΓη αρχιά ΗοριεΓϋίτι, μ
άμαξυλλις, άμα^υλλί^ος , Ληιανψίϊ*. λ ί'λλιινίς, ΐλληνΊ^ος, τηηΐίετ Οταοα. ν αΦά-Ις, ί·/χ-

ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΕ5.
Εχείρίιιηΐιιί οπιεα ρππιό ίοεππηίη^ & πμΓοηΐϊη^ (1ϊθ3«1εΰ:α , Μ εΛ, ςυχ άααδ Ιιαβεηε
ίη Κε&ο εεπηίηαάοηοδ , ο Λλφ/ς , ^ίλφΐ

4©

,

εΑΡ. Χ. ΏΕ ΙΝ0ΚΕΜΕΝΤΟ

νος, άβΙρΗηιιχ. »' άκτίζ ί, ναάϊη$ , άκτΐνος. » σαλαμις, σαλαμΐνος, 8α/αΐΐιϊ$, & ίϊηιϋί», ψιχ
ίη ιν άεΓιηυήε, <Γίλφιν, άκτ'ιν.
δεεαηϋο εχαρίυηϋαΓ ιηοηρΓ}'Ιΐ3ΐ3& Πνε ίϊηϋ
«ίααπιπι ΐεΓΓηίη2Γίοη\ΐΓη , Πνε νιηϊυδ ΐαηΐΰιη,
ρΓΕΕίεΓ £Γ/ς> οΓ/οίς, ^ηρρίίεν-; ο^χιοά βΓενε ββ.
ο νεί » θίν, &ινός, Γιίίιι$. » /))ν, ηαβιι$. « /V
νεί ίς, βΐ/να, Γευαζί, Ινός , ινι, ίνα. λ<ς, λ/^■ος, ραηηη$ /ϊηειίϊ, βώίϊΙϊ$. ό λ}ς, Γεα λϊκ,'
λίο'ς , Λ?ο. οκίί) ««ίς» νενηικιιΙη$ φιΐ ίη Ιϊξηο
νεί /τντηεηίρ ηαβεϊίιιγ. Τηεοο ΙάνΙΙ. 22.
ίκβάντίζ <Γ* «ήγ/ 3-<νά βα§ύν και ύηζηίινίμον
αχ,την.
Εχβεεηάεηίεχ τη Ιϊίΐιι$ & ίη ονατη νεηίΐβ
βιώβ&αηι.
Ιοίειη Ιάνΐΐ! ι. α'»εΓί ο< ω^νκανη κατ άυχίνα
πτάντο&ίν ιης.
ΐΜίΗ^ηε ίιαηεηί ϊΙΙϊ ίη οετνϊεε βίνα βειι
νεηα.
ΗοπιεΓ. Ι1Ϊ3^. 8· άίξματα Α* αμβωμοΐσι τί&α
χατα λΐτα <αητά<τσας.
ϋηνηΐί νενό βαρεί αΙΐαΗα ροβίϊί, Ιϊηεα.
ίεβαίηεηία οΐίεηάειή.
ΤΗεοά. λιός ο^ίσχ,ωοιο αγηνοξΜν <&οτϊ "ϊ&μ-^/ων.
Μοηΐαηί Ιεοηϊί νϊτη οΐΐιη άοπιαης 8αιηρβοη.
Τήεοο. Ιάγΐΐ. ι. και 6ι αίΐ <Ρ^ιμίΐα χολά «πτοτί
ρινι κά&ηται.
Βετηρεν εϊ ίη ήαβο αενϊ$ ΗΙή ϊηβάεί.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΤΙ&αψιε ϊχ τ>τ*ά\3ϊί ακιηϊα ζοχηοβαηΐΗϊ , β
*ηψ ηοηαη αααιίΗΐη άηαηιβίχιαη ίη Λάη[<ή*ν»*
& «β
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ξ£ ηοτη'ιηαύνΊί ρΐαγαΐ'ώια Ιιώεαΐ , β^ηαηι ι(ϊ νοοαίηη
ΊΠαιη κύΊηαε ι]β Ιοηχαιη, κί 3·/ν, Β-ινος, &ΐνα ;
αΐ'ιαί Βααά άΐοαηιβεχο , [εά ααέίο ηοΐατπατ. ΙΙΙηά
λΐτα, (\ηο Ηΐϊικτ Ηοηιεηα, άεάηοιιηΐ αΙΊ^ηΊ α βηχαΙαή λίτον, ϊηίεήηι ΐατηοί, ιιι ιηοηεί εήαηι Ειιβαίίπαί ΙΙΐΛά. ί. ίηνεπηκτ άαΐ'ιναί λιτι, Ηοηιετ. οιον
4ανω λίτί' χαλνψίΐ', ηκεηι ΟιαιηηίΑίίά α τεΆο τ<ί
λΐς άεάιΐίΗηΐ , & εβ χεηετίί ηειίίή.
5» είι'ιτη [εαιηάιιιη ΕαβΛίΙήκηι άαίίνια Η'κ εβ %εηεήί ηεϋίχι% ηείεβε εβ » εύαιη Κεβμηι ίΐϊιιΐί εβε §εηεήί ηΐΗΐή , ^ιιαΙμη4ηηΐ4ε ΐαηάεηι βί. Αΐή αριηΐ εβε
%εηεήί τηαβηΐιηί , ο λίς. ΟεΙεΙταηί ροηο ροεΊ* α
ηοτπΊηε λ)ς [ειι λϊς, Ιεο, ρτ*άριιέ ααιιβήνηιη λΐν.
Αϊΐ ίαβαη! ρήηιατη Ίη λιός εΐϊατη ίτεναη ηρεήή , β4 ηοη αΗ/εη εχετηρίατη.
Τεπϊυ εχαρΪΕΠΓ ο. χολ ή οξνκ , οξνι&ος . ανΐε^
αΙε$, ρεηιιΐϋπτια ]οη§3, « &ί(>μις-, μίρμ&ος,
βιηϊθΜΐιι$ , & ϊυκνήμι<Ρίς, ρδίΐΐιτι »ριΐ(1 Ηοηηεγπιτι , «ι/κνημ/Λς Αχαιοί, Ιεηε οενεαίϊ Αώϊνί.
Ηογτι. ΟΗγίΓ. Γ· Ϊν3·« Λ'τ' οςν/θ-ίξ τανυσίΌΤτίξοι ίυνάζοντο.
υΐ>ί νοΙηενε$ α/αία βαΐηίαηί βη αώϊΐε ροτηιηί.
Τίΐεος. ΙίίνΙΙ. 7·
Μοισαίν.οξνιχίς οσοι <&οτι
3ΰον αοΐιΡόν φτίφ χοκχύζοντίς.
Εί Μιιβινιΐΐη νοΗιονε$ , φια ενοεϊίαηί εο?ιίνα Οήίΐιη εαηΐονετη.
Ν3Πΐ ϋθΓ65 οφιχος άϊοαηϋ αϊ> οςν/ξ.
Ρΐιοογί. οιηβη οοιτΐρυπ.
οξνισι μλν (ΰτολλϊΐν <ταχντητ\ αλκών «Γί λί«σ<,
νοίΗεγϊΙηί ψΛΪάειη ηιηΙία?η εεΙενΗαίεηι,
/ογίΐίηάιηεηι νενό ίεοηϋ>ία\
0 χ
Ηοιη.
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Ηοιη. ΙΙί&ό. ι. Ατζί?<Ραί τέ και άλλοι ίϊκνήμι·
Λΐνϊάα &Γ5 αΐη Ιειύ οογεαΐζ Αώαί.
1 Οάγίΐ. ίο. χατί^ίΐ μίξμι^ι φαανη,
ι ΑΙΒ^αΙαίβιηκηΐο ρηΐώνο.
Οραπο €χαρίαη£ΐΐΓ ηοηηοΐΐ», ςυίε )οχζ
^οηϊπνϊ είΓοιίΓηΗεβυηΓ, «' χρηνϊζί κζ^/εΤος,
οτερΐάο. κνημ]ζ, κνημΐ^ος, ΐ'ώΐα. » σφ^α·^;*
<7φςα7^°?» β&ΰΐκιη. » κλ«/ς, κλϊΐίϊΓβς, οίανΪ5,
ίΐαψίΓς,
/οτηϊχ·, ατ&($\
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ»
β#<«
Ι)ίΐ)ίΐιηιοάί νοςαΜΉ )οΐα Ιοηχιιηι ύαΐ/εη*
ϊιΐιΐ! εοηιροηαηΐιιτ, τείϊηίπί Ίγ[ιαη <\ιιο(]ϋΐ )οια Ιοη^ιυη»
βΐϊαιηβ ιηιαείατ ααίηΐΗΐ, όχ^υσάκτις, 3Μΐΐο$ γ»«1ίθ3 1ΐ3Βεη8. ' ο ίυχνήμις , Βεηβ οαοαίϋδ.
IV. ]<Λ& ίηοΓοιτίΰηϋνιπι ηοΓπίηιίΓη ίη ιξ &
ιψ 1)Γ€ν? εΛ, » ·9-ς/ξ> τξ^ώς» οαρϊ11η$. 6 χα< »
χαλλί&ξΐξ, καλλίτξιχος, ρηΜ)γίοοιηη$. Η;ηο "
ρκίΠπι 3ρυά Ηοπιοτυπι, καλλ'ιτ^ιχίζ 'ιίβ-^β-οι ,
ρηίώνϊοοηιϊ εφη. ό και ι? ΐ}ψξΐ%) ΙψβΥΪχ, /ρεεϊες ενϊηαεϋ. » 5"<ξ, &Χ&ί ονάο , βτίε$, » χυλ/^ , κύλικος , οαϊίχ. *ρ κίλ/£ , κ'ίΧικοζ , Γί/ζΛ*.
»'ίλ/ξ, ίλ/*ος, ΐηνοΙαεΥΜίη. 6 και η'ήλιξ, ίίλικος, (Β^ΗαΙΐ$ α(αίε. ό και » όμήλιξ, όμήλικος,
€0<2ίαηειι$. « Χοΐνιξ, ώαηϊχ, βιηοάηι$. ό χίξ
νιξ, χίξνιβος, ροΙΙίώηιιτι, Γεν. α<]ν.α ηιια Ιαναηίιιγ τηηηη$. «.κατΗλ/ψ, βαΐα, κατήλιφος. ό
και « α^7'λ<ψ, αιη/Ίλιονος, βε(γα ψια ά οαργΐ5
τείϊη^ιιίίαΥ ού αΐύΐιιάιηειη.
ΗοιηοΓ.

ΝΟΜΙΝυΜ..
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Ηοπιεγ. ΙΥί&ά. 4· άμφι «Γί μιν^χξ&Τίξαί τίχίς,
; αν<αης-α,ων.
αϊ ζ/Ιτιτη εναηί γοΐιιβΐ ογάϊηε$ οί^ρεαίογιιηί*
« ,
Ηοπι. ΟόγίΓ. ι. χίξνιβα οΓ' αμφίβολος <πτ^οχόω ίΌτίχίυί φίξασά.
Α^ιιαιη νενό αηεϊΙΙα εχ ξηϋο βΐΙ.ροΰν&η
βιηάεΐαΐ βτεη$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Αάάΐ )ήί οοτηροβια α τξί^ι» ο «Ητα/ίΓοτρ/ψ,
ίάειη ψιοά Όται^οτξίβηζ » ρχΗοίπΒβ. όόιχότψφ,
νεΓηα, Ιει-νυδ νβΓηαουΙϋδ , άίάίατ ιιϊατη όικοτζίβκς, αλοτ£/ψ> ρίΐΗΙΙυδ ο|ΐιο ^ οοηίυτκΗιιΐΓ. αλοτζίβανος, Ιηατρτα ΑήβορΙ). και ·τ2τον (ΡιχΛξάνον αλοτξίβα, & \>αηο ύ'ιάρϊίειη ρχβϊΜιη βαΓια Εβ
ακίετη ρεηιύύηια ϊη νοίε <®αι$οτ(>ίβης, ρχ^οίΓΪΒί,
ίτενίί ΐατη αρ:αΙ Οϊμοι, <]«αηι αρκώ ίαιϊηοί, βίΐκ
& νοχ « τξίβος ) <ι»λ α ίηεηάο , ν'ιαηι β&ηϊβίαχ·
Ηιηο <ΒΓαΐ(Ροτ(>ιβικως3 Αήβ.
βλλ' ΐυλίγΐζ %ολ <αται<Ροτξΐβιχως ταντάγί.
Βιηε έκϊί \)Μ & ρχάοίτύκε.
Εχοΐρο » τίττιξ, τίττιγος, οΐεαάα. ο και
ήΌΤί(1<Ριξ, ι&ίξιΡιχ,ος, ρεηΙϊχ: » μά<τιξ) μαΐςι7ος , βα£ε11ιιτη. « ο-μωό^ιξ , νϊΐεχ. 6 φοίνιξ ,
φοίνίχος, ρΒαηίχ. ϊίεπι ραΐτηα. ό ο~χΛν<Ριξ,
β>αηάϊχ> & αΐζ, αϊκος, ϊτηρεΐΗ$. ο χα) » «ώγολυάϊξ, <άτολυαΜθζ> ϊηιρείΗοβίί , & ιτιοηαΓνΙΙδΒ», ο /ίιψ, ρκατός, γατηηί βιΙι§ηιΐ59 νίτηεη
ίεχίζ/ε. ίψ,7<πτ<ίς, νενηήί ]ρεείε$ ηνΐ οοηιηχ
ΟΟΥΥοάϋ, XXX. 3ΪΕ Εΐιίΐ8ΐ1ΐϊΐ15 Ι1ί*ί1. ι.
>
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Τ1ΐ€00. Ιάγ\1. 9· τίττιζ μ£ν τίττιγ φ'ιλοζ μΰξ'- '
μα,κι ^ μνξμαζ.
ϋίοαάα αηύοα εβ είοαάα-> & βοηιύοα βογϊτιϊοβ. '. .
ν
Ορρϊ^π. ιωνγτγ.ι. (ατΐ^κίς Β-χξοι «Ν ι&νς&ιΡας,
άιολόίΡίίξοι.
...
1>6γάκε$ σείετε!, βαιιηηαηίεΒ·) & νανϋ δοΙΗ.
Ηοίη. \Υ\αά. ίο. το'ξω ί<αιι<ατλύ&σα>ν ίΌτύ «' μα7ί·/ο ρεναι(ϊεη$ , φιϊα βιιύοαύ βα βαξείΙιιιηηοη {Ι]αύβ1>αί~).
Ηοίη. ΟοίγίΓ. ί$\ «νθ-α εΓί φοίνιχ,ίς.νΛνσίχ,λυτοί
ινπ) Ηκεηϊεεε ηανΐΐυ.5 ϊηει^Η νινί
•νεηενιιηί.
' \
ϋϊοηγΓ. Αχ,^όιφμοι φοίνηίς ΐ&ηςίφίίς ησίφυασκ
ΌΜραΙηια αΐίισοτηα , οραοα, οτΐα βιήί.
Ηοπί. Οάγίΐ. 21. μύ χ,ίξα,ς Ί<αης ϊ^οΐίν απτοιχομίνα βασιλϊίος.
Νϊ αίειιηίε Ιίεξε νετηιε$ εονηη οΰγγοάέγεηί.
ϊϊίαά. 1 1, αλλά τοΝ μϊν <&λίΐον <πτολνα4χ.ος <&ο-„

ι

λίμοιο.
8εάρΐηνϊιηα ραη ΙεΙΙΐ νϊοΐεηΐϊ τιήΐϊ νκηηιίΗ. .'
■
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Σμω<Ριξ εΐίαηι σμώίΊγγοζ Ιιώϋ α ηίΐο αμω^*7%> Ηογη· Ώνώ' Ψ»* V
Ιΐυχναϊ (Γέ σμύί<Ριγγίζ ώά οϊλίνξάζί χα)
ωμχς.
Γτβφίεηΐεϊ βΓαηΐ νί&ίεεδ ρεΓ Ιαϋϊά. <?£ ΗυπιείΌϊ.

'

ΝΟΜίΝυΜ. .

4Γ

Ώ. Οτεχοτ'ηα Ναζιαηζιηαι ηη'ψί ιπίηηΐΐηΧΗΐη
ηοιη'ιηΐ! μάςιζ.
ΙΛα'ςιγάς ·Α/^ν<δττο'/ρ κα.χ,όφξον6ς άιϊν αξίω
μα.
5εηιρεΓ ηυιηο-α ιηάΐέ (ζηχ ρ1α§3$ &£γρύ.

ΟΑΡϋΤ

XI.

ΥΡδΙΕΟΝ ΙΝΟΚΕΜΕΝΤΟ
ΟΙΪΙΝΤ^Ε ϋΕΟ^ΙΝΑΤΙΟΝΙδ.
I. γ"ρΠ1όη ιηεΓεπιεηΕίιπι έ ηοπιϊηϊΒαβ ιηοηο■1 ίγ11&1)ί5 ΐη νς, & α ,ηοϋΐφ ίη ν, ρ»Γ0χγΐχ>ηι'$, &οχ7εοηΪ5, & ρεπΓροιηεηΐδ ϊη νς,
& υξ, &Γενε είΐ, ο και ν συς, 2ς> βη$} 'συός.
ο μυς, ιηη$) μυός. «' <Ρ(>ϋς, ψιενοΜΧ, ^ξνο\.
τόγονν, "γόνυος, ξεηυ. τό <Ρΰξυ, <Ρόρυος> ύαβα.
τό οΓακ^ν > <Ραίκ(>υος , Ιαοΰν^ηια. ο βότςνς , ίοίηι$, βότζυος. ο νίκυς, νίκυος, τηογΗιη$. ■ ο ςαίΧυς, βρίοα, ςάχυος. » χλαμύς, χλαμύ^ος*
Μαιη^. άΙχΒ-ύς, νεί ΙχΒ-υς, ίχΒ-υος, ρΐβί?.
» όφξυς, οφξΰος, βιιρενοϊΐϊηηι, » οσφύς, όσφΰος, Ιΐ4ηώη5. 6 μάρτυς, μάςτυ^ος, ίεβϊ$. 6
"ψί&υξ, -φίΒ-υξος, βιβιντο $ φΐι"βυ$ αάάε, τό~
«τϊρ , Ότν^ός , ϊβήϊί. 6 και. « χύων , €αηϊ$. χυνος.
ΟάγΚ. ίο. ,ί^μίναι οι& σύίς χαιμαΐίυνάιΡίς
ααν ίό ασι.
Έ4ηεβ£Ηΐβΐξ$1)ΐιιηϊ ςηίχιηΐαβεηιρϊτ&ΐιιηί.
Ίνγ·
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ΤιτρΗίοιΙ. Αάχςυσι λα&(>ι<Ρίοισιν ίφίχλαύοανης
Αχαιοί.
I
ίαώτ^τηϊ! οοαιΙίΐ$ ΐϊΐαογ^ιηαΐαηΐιιγ (τγαα'.
Ηοπι. ΙΗαϋ, 24· ίζΧίται ώμχςϊισιν νπ ΙχΒύσί
',.Λ
χϊήξα φί^σα.
νεηϊί ηιογίερι /εγεη$ ρϊζΠίης.
ΟάχίΓ. 4· άυτάζ ο πιχζόν υπ ό<φξΰο-ι ιΡάχξυοψ
%ιβί.
Οαΐενητη ΪΙΙε αηιαγαζ/νηάεΐαΐ βιΐβφβτ&
Iίο Ιαώγ^ηιαί, ι
Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο.
Ργο^ιιπ£ι>γ έΤΙιεοοπϋο ΙάνΊΙ, 4· » χάμνζ,
χώμυ&οζ, βι/Ϊ2€α/ίΐ5, 7ηαηϊρυ,1η$. χα} μαλακά»
, χό^τοιο χαλάν χωμυ&α ^Ί-^ωμι, &[' τηοΙΙϊ$ ξγά?ηϊηΪ5 ίοηντη άο τηαηϊρηίΗΐη.
Ιηνεηϊεδ βΐΐα
. ςυοφίΰ ηοηηυη(]υ3Γη α Ροείίδ ρη><1ιι&3, υί
ιλύς3 ιλύος, Βιηιι$. ΙΙίαύ. 2ΐ.
χί'ισίτ υπ ιλύος χίχαλυμμίνα. '
^αοείιιηί (αντιια Π1ηι$) Ηηιο ίε&α.
1 1. Νοπιίη» ϊη υν, ψιχ «εΐαιη ίη υς (ΙεβηυηΓ,
ίηοΓειηεηεο 1οη§ο οοΓίΛαηϋ, ο φόξχυν , χαι
<ρό(>χ.νς, φόξχυνος^ ΡΙ.)θίχ^5. η*γο&Γνν} γόξτυνος, όοτΐ^η > οϊνΗα$ Ονεία, ο μόουν, μόσυνος > ίυ,γγϊί νεί άοιηυ.$ Ιΐ^τιεα νεί]εάε$.
Ηοιπογ. ΟθχΙΓ. ι. <ρόξχννος &υγάτ*ΐ(>, βίϊα
Ρϊιογ^ηΐ.
Ιάεπι ΟάγΚ. 3· *%ατ/ϊ? 7°ζτι"'05
«ί£ο«ίΠΜ

ί

'

I
« ·

ΝΟΜΙΝυΜ.
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ΑροΙΙ. Άυτάς ΐν υψίςω βασιλίύς μοσσυνι θβ,
άσσος. 1 .
Οαίΐτητη γεχ ϊη αΐΐίβϊτηα Γεάε βάεης.
£)ίοη. και ο/ μόσαυνας ϊχναι <Ραξ&τίας.
Εί <ραϊ Ιίβηεας ί)αάεη( <εάε$.
Λ
III. Νοίηΐηι ϊη ξ & ψ ΓεΓέ ΗαΙκηΐ &Γενβ
ίηοΓειπΰηΕυιη, ο οη>|> όνυχας, ηηξηϊ$. » αν
τί^) αντυγος, αηώϊΐιΐΒ ουΜ$, βιι αιγυαίνγα
γοία. « 7ττί(>νξ, τιτί^υ^ος, αία. 6 νεί » αμάμπυκος, υΗιομΙμμ, ΥεϋτηϊοηΙηηι 7ηυΙϊβύνε. « ςύζ, 5Ί»70Ν5> Λ^/λγ. » τττύξ, τττυχός,
ρΐΐοα , ϊηνοΙυοΫητη. » κάλυξ , κάλυκος » /οίίΐοκΐηί. ο χάλνφ, χάλυβος, 0)α1^1$. κίνιτφ,
χίνυφος, α?ι$ρ$ , ηοτηεη βιινϋ. ο ϊξυξ} ίζυκος , Ετ^Χ) ηοτηεη ιηοηΐϊί.
ΙΛϊ). 3· Ερΐ§Γ3Γη. «χ ετ; εΡ«ν ^•τί^ιίτ*0-^ λ<*
Νοη αηιρίϊιΐί οαηεχ αΐίχ οαηογζί.
ΗοΠ). ΙΙΐαά. 18· παντοσι <^αι^άλλων 7Πξί «Γ
αντι/^α βάλλί φα,ίΐνήν,
';■ τψττλαχα, μα,ξμα^ίην.
υηάϊφΐε ναγϊε§αη$, ύίγοΗτη^ηε οϊνοηΙιι?Η
ήεαΐ ίηοίώιηι, ίγϊρΐϊοειη^ βρίεηάεηΐεηι*
ΤΊΐεοο.
Ι. άσκητά πίπλω τί και άμπυχι,
Ογηαία ρερίο & γεαϊπιϊοίΐο , ]«χία ί11α?η
αηίειη νϊγΐ βιηί.
Εχοίρε ό κόχκυξ, ΰηοηΐια. ο βόμβυξ , Ιονη1$χ. οκήυξ, Οε^ιχ ; νϊάε Επιπιαηυείβπ).
ο
) ργαοο , οοηιηιυηίΚΓ ρΓοΰυοίΐϋΓ»
Ιΐίαά. ι. χάρη χ^νχες ^ιο\ 4γ¥*λοι 9 βίνε&
ργα~
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ρναεοηα, $&νϊι ηύηεϋ. Εε§ίηΐΓ εαηιεη οογΓερι,ιαηι 3ραά ΗοηιεΓ. 1\'\ζά. 17·
«
χνξυχι «ν^τίβΡ1»!.
. 6 βίβζνξ, βίβξυχος, βεύτ^χ, ηηεερδ ε(1;
Τηεοε.]Ιάγ11. 22. χόχλω φυσαΒ-ίντος α«ί /3«βςυχίς κομόωντίς.' Ιηβαΐα οοηεΒα (εοηνεηεηιηΐ) ΒεΙν^οα
·..<·
βεηιρετεοιηαΐΐ.
Ηογπ. Ι1Ϊ3<1. α.' βφξυκων βασιλΐίος.
■ ο 7(^Ψ> 7ζι;7Γβνζί Ογ$ρ$\ & β 7^Ψ» 7^°^»
νΐίΐίιη", υ Ιοηςοπι ηβ&εηΐ:.
Ιΐίβά. αα. τα^α χί'ν ίζιίνίς »αϊ 7^^ ««Γονταί.
Οοιηεάεηί ϊΙΙιιηι νηΙίΜτε!
οαηεβ. > ·
Έι Ηχο άε ΐηατεηιεηπδ ηοΓηίηαπι.

ΟΑΡϋΤ

XII.

όΕ
ΟϋΑΝΤΙΤΑΤΕ νΕΚΒΟΚυΜ
ΙΝ ΡΚ^δΕΝΤΙ Ε Τ ΙΜΡΕΚΡΕΟΤΟ.
I. /^Λ'ΐ3ηϋ3 είι Γγΐΐαββ ΪΓηιηιΐϋ3ΐ)Πί5 ίη ρΓΣεΓεηίΐ,
ιάοζλ είϊ ΐη ίΐΓ.ρειτΓε&ο, ί3ΐη 3<5Ηνο
φίϊίπι ραίΐΐνο οπιπίυιτι Γηοάοηιηι, ε£Ϊ3Πΐ ίη
ραιΐίαρϋδ. χξίνω, βίίΐιεο, 'ίχ,ξίνον, χψνομαι,
•Ζχηνόμην, χ^ινομίνος, ρπιη3 νιίϊί^αβ 1οη§3.
Ύξάφω> βονίύο. βάφομαι, ^-?7£αφρν, »7ζαφόμην, ^ζαφ6μίνος> ρΐΐτηα ΙίΓενϊ.
III. Υβι>

νεκΒοκυΜ.

, ' .

4*

II. νεΛ» ίη υνω ρΓοθυουη»: ρεηυΐΓΪΓΠ3ΐη
ίη ρΓίεΙεηΐΊ & ίη ίιτ>ρ6ΐ-ίι.&θ; μολύνω, νοηίαΤΗΪηο. πραύνω, τηϊύι^α. βξα<Ρΰνω, ίανάο. /3ν>
νω, άΐνΐξο. άιχΰνω, ηίειβεοτ, βεν αΗχϊϋον,
ργορηίβο. ι^ννω, βιώεο, ϊηξγεάϊογ, &3π'&ηα/ΐ15 §€ΠβΠ5.
Οάγίΐ. 8· οίζύ χαι τίχίίσσιν άμόνων νηλύς
ήμαξ.
ι
ΑΙ ίΐνΐε & Η1ενΐ$ οηιάείενι άιειη ργορηίβαη$.
II Γ. νεΓΐ)2 ίη ανω, νχ. μαν&άνω, άϊβο.
βλαςάνω, ξενηιϊηο. άν<Ράνω, ρίαεεο. λαμ
βάνω, αεεϊρϊο. λαη/χάνω, βονίϊον, & ίΐηιιΐι»,
ρ6ηι;1αηΐ3ηι ηαβεηΕ Ιπενεπι.
ι.
Αλλ' £κ Ατξί/εΓ»» Αγαμίμνοι γν£ανι Β-υμω.
■8εά ηοίΐ ρΐαοείαΐ αηϊηιο Αίτεϊάα.
δορη, ΕΙεΦ. άι%ιςα πάντων 'ίξ^α £ξωο~α τυγχάηις. *
ν ι Τηγρϊβϊηια οτηηηιιη βαεϊηοναβαοϊ$.
Ιάαη 'ώ'ιά. ώς τίίς Β-υγατζος αντίποινα λαμ*
βάνας.
Οηοά οΐ βΐϊατη νεροβα$ραηατη.
Εχαρε /κάνω, νεηιο. χιχάνω, ϊηνεητο}
αβε^ηον. φ&άνω, ρνανεηΐο, ρναοεοκρο.
ΙΪΊαά. α. καςπαλϊμως <Ρ"/κανί $οάς Ιπϊηας
Αχαιών.
$ίαίϊτη αηίειη ρεννεηϊί αά ςε1εγε$ Οναεοτητη ηανα.
ΙϊΙβτ III.

5Ό

^Α?. χπ. ϋΕ οι;αντ;τατε

ΟοΓΓίρϊΐϋΓ νιρηεη ίη βάτξαχ.
χλΪ ·πτίξν*ις λαβόμην, καΐ ν πόνος Ικανή
€αΙοαηεητη αρργείεηάο , ηεφιε άοίογ οοαιραί νίτατη.
, !·
ΪΙίζά. $. πολλόν νπνιπξοΒ-ίυ , φ&άνυ <Ρίη
πάσαν νη άιαν.
Σ,οη^ε ργαοιιγγίί, αηίενενίϊί αηΐειη ώηηεηι
ίεγγαηι.
/
ΪΆ&ά. 22. νυν ςΓ' αυτί μί μοΐζα. κιχάνν.
Νηηε ηιογ$ τηε αβεφιΐίηγ.
Ιϋαύ. ς. Β-ίΊων ίήχανίν ίτα/ςκς.
Οιιγγεηί αβεα1ίη$ εβ βεϊοϊ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

'

''

.

ΟαιΗαηι , ϊηΐιτ ψο! Ήιηαΐια ΟκίΒηιίια ίη [ηα
€ϊα·ιΗΐηατΉα , ίταάαηΐ ηΰηηιιΙΙα ίη ανω /οτηιαΐί α /«Ιισο, & Οία ρεηαΐί'ιηιαηι 1>α£ετ€ Ιοηχατη, αυξάνω,
ίΓΓείςο, αί αυξήσω» όι<Ρανω, όι<ί"άνομαι , αί όι<Γί'ω> 6ι<Ρήσω, (υιηβΓκϊο , ΙϋΓ§εο, (υιηεήο. οι·
&άνω ΐαηιεη ΐΦΥΤψίΗΥ ώ Ηοηιεϊο Πϊαά. ι.
, οςΐ χα) άλλων
ΌαΓάΐα (ν ςή&ίσσι νάον πύχχί 7Πξ φξονίόντων.
Ουχ ( ϊη ) <5£ 3Ποπ]γπ ίη(]3ΐ ίη ρεέίοηΒικ
ΓΠίηΐϊΓη ρπκίεηίβϊ ^υβαινίδ Γ3ρίεηΐϊυπι.
ΙΙΊάαη. ΑλλάΊμοι οι^άνίται χ,ζα<Ρίη χόλα>\οπ·
ποτ ίχίίνων μνήσομαι.
ιχιΐΗϊ η» {υΓ§είςΐΐ ^υοπεί ΠΙοτυπι ΓβςοτίΙοΓ.
,
ιν. ν«.
•ι*

ΥΕΚΒΟΚυΜ.

π

I V. νεΛα ίη νω & ιω Πνε όυίίπιιη Πνε
ρΙαΓίαπι Γνΐΐίβ&πιηι , Περε ρΓοάυοιιηϋ ρεηιαίιίπΐϊηι, & Γχρε «ΐ3ΐη οοΓπρίυηϋ, τττι/ώ),
^αο. ποιπνόω, ηήηϊβγο. ί<Ρξύω, βαύιω, βαετε/αεΐο. ίργιτύω , οού'ώεο , πψνίηιο. μηζύω,
Γεα μηςΰομαι , νενοΐνο , ζίοιηεγο. ωούω , Γεα
(ύρΰομαι > υΐηίο. 5νω , βιενίβοο. λύω , βοΐνο.
ρνομα-ι, ΙϊΙ/ετο. (Ραχ^νω, Ιαών^ιηον. χωχΰω,
ε^ιιΐο. αΡύω, βηίεο. φύά>, ηιφοτ. Ιξύω, ίναίιο.
χυλίω, νοίνο. μηνύω , ϊηάϊοο, β.{?ηίβοο. άνύω1
ρενβεϊο.
Ί ίιεοαίϋΐΐδ \άγ\\. αφ Μ χ^οη γαςίζας αμφω άιμοβόξως ίχνλιον ώη οφθαλ
μών ΰΓέ κακόν 7τΰ(>
ίξΧομίνοις λάμπίσχί , βαξύν οΓ' (ξίτττυόν Ιόν.
Ηιιηιϊ νεηίτε! ατηίο (βενρεηΐε$)
8αη£ΐιΐηειη νοναηίεί, νοίνεύαηί, αΙ> οοηΙΪ5
νενό τηαΐαβαηηηα.
ΡεηϊεηΐΐΙηΐ5 ΙηοεΙαί ηοχΪΗηκραε εχβρηείαηί
νεηεηηιη.
ΙΙϊ&ά. ι . ως 1'ιΡον ίίφαιςον Λβέ δώματα .ποι·
τινύοντα.
ΙΙί νϊάεηιη$ νηΐεαηηηι ρεν άοιηιαη ηιηή• βναηίειη._
Οο^ίΓ· 3· ω'? ^φατ' ο<ΰΤ' αοα ττάνης ζπο'ιπνυον,
«λθ-ί μ$ν αρ βάς.
8ϊο άϊχΗ, ϊΰί νενό οιηηεχ αώηϊηϊβναΐ/αηί ,
νεηϊί νενό 1>ο$.
ΟάγΚ. 1 3· τίμιας ίσομαι οτί μί βξοτοι έ'τι
τίασι. .
Ετο Ί)οηοί·αίη$ οηηι τηοτίαΙε$ νιε ιηϊηίηιε
ΰοΐαηί.
' ϋ %
Οάγίΐ.

|α
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ΟάγΚ. 1 1 . Γΐζίν μίν
σ« ζωον ϊτίομίν ίσα. ,
&ίθΐθΊ.
Αηίεα εηΐιη (ε νϊνΉτη ύοηογαΙατηιΐΣ ιιί
Ώεκηι.
Οάγίΐ. 7· χλϊ μιν ίτισ ώς «τ/ς ίτϊ Χ&ονϊ τ/'ίτα/.
ΗοηοηινΗ ϊΙΙηηι, ιιΐ ηηΙΙυ.5 αΙϊυ$ ϊη ίετνα
ίοηοταίητ.

Ο ΑΡϋΤ

XIII.

<

ΟΕ
ςυΑΝΤΙΤΑΤΕ νΕΚΒΟΚϋΜ
'ΙΝ ΡΙΐΤϋΚ.15 ΕΤ ΑΟΚ.Ι5ΤΙ8.
'
I. "ΠΊιΐιιπιπι ρπιηυηι ςαίηΐεε οοη|υ^3ΠοηΪ5
Γ ρεΓρεΕϋό οοΓΠρίε ροηυΐιίιηαίτι. ψάλλω,
■φαλω, ρβιϊΐο. αΐζω, α^α> ίοΕο. μολύνω, μο
λύνω, εοηίαηήηο. κλίνω, χλινω, τεοΐΐηο.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ. '
Έχ \)*ε ΤΐξαΙα [εηιιΊίΗΤ οηίη'ια /αίατα ρτ'ιηίΑ ηιιιηΐΛ
(οη)Κ^αΐίοηίΐ ιίοάί αΆ'νυχ &? ιηεάι& οτηηιαηι ηιοάοτιιτη
ύηνία εβε %η Οία [)ΊΙαί>α, ηυ& ρεηαΐήιηα /αίι ίκ/κίίί*·
ψ'ιτηο νοάι αΒίν*. χξίνω , χζίνοΐμι, χξινίΐν , χξΐνων, χ^ιν5μαι, χξίνοίμην, χφνίΐ&α,ι, χφνύμίνος ,
μολύνω, μ,ολυνΐίμαι.
1 1. Αηοερβ 3θπΛί ίεονιηίΙΙ είϊ: ΙΐΓβνι'δ : χξίνω , ριάΐοο ? ίχφνον. λύτιω , τείίηφιο , ίλιπον.
φύγω , βίβϊο , ίφυγον. τζωγω, ςονιεάο, ίτ^αν7ακτ

νΕΚΒΟΚυΜ.

* η

γον. λήβω Γευ λαμβάνω, αοεΐρίο . ίλαβον.
φ(>άζω , Ιοηκογ-, ίφοα^ον. όςήττω,/οάϊο , οςι/ξω, ωςι/^ον. ψαΛλω, βψαλον. Ρΐεπ οπιεη ,
ροεείΐ, ικ οΒίίει ηιιϊς ρΓεεεεριο ροίϊιϊο, ^οαιτι
ΓειηρεΓ εχοερεαιη νοίυπηίδ. Εο είΐ εύπι εΐϊαηι
ίϊηε ροίϊαοηε ρεηυΙο'Γη» ρΐΌάϋαπίΓ.
Ηοπη ϊη βα,τζ.
ί ποτ ίκ πολί'μοιο χ,αχτΐί·
άπίφιηον αυτήν.
,
Ναη^ιιαιη εχ ύεΙΙο ηιαίιιιη ε$ιΐ£ί οίατηονεηι.
Ι&Μειη. Ννι^υμος «'» άπίφυγίν ύπνος > οΡακνοντος Ιμοΐο.
8ιιαυϊ$ ηοη αιφι^ίΐ β>πιηιι$ , ηιε ιηονάεηίε.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Έχ \>Λί γεξαία οοξηο/ία ΰηνειη ε§ε βΙΙαΙ/αηι η/ροηάεηιεηι ρεηκίιιηι* 1>ιΐ]Κί Αοήβ'ι ιη οτηη'ώιιι Αοτ'ιβίι [εαιηάΐ! , ηαοηιηΗαηηαι ηιηάοτΗηι , ειίαηι νοάι
ραβινί, &? ϊη/Ηίαήί [εοιιηάΊί αίΐινϊι & ηιεάϊα, ηχ&
[εηιρετ ρήτηαη βΰαΙ>αηι βτηϊίειη ύαΐεηΐ ρεηαΐήηΐέ Αοήβι αίΙΊνΊ. ινπτω, ίτυπον, Ιτύτίτην·, τνττιήσο*
μαι, τυτηισβίμκν , τυπω, τυττγισί&αι , τνπησό*
μίνος , τυτιπ , τνποΐμι , τυτίίΐν , τυττϊίν , τυτιζμ.αι. τνττοίμην , τύπωμαι , τνπχμίνος , , ρήηια
ΐιύίηαε ίηνί, ψι\Λ Ίη Αοήβο [εοαηάο αέΐινο 1>η•ν'ιι εβ.ι
\

ι

. III. ΑοΓΪΛαδ ρηπιιΐδ 3&ίνιΐ5 εαηι ίη ςηίηί&, ςυαιη ίη αΐϋδ οοη/α§3ΕΪοηϊΙ)ϋ5 ρεηοΐεΐπιαπι
Γιαοεε 1οη§αιη. τ/ω, Βοηονο, τ'ισω, ίτιο-α.
λΰω> β>Ινο, λύσω , 'ίλυσα. Ηοιτιει·. ΙΚ&ά. ι.
Χωόμίνας, οτ αφςον Αχαιών «<Γέν ϊτισας.
Ιταίυί αιιοά /ογύβιηΐΗΐη Αώΐυογηη^ ηοη
οοηογανενί$.
Ό 5
ΙΒϊιΙ.

/

?4
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1\)1ά. «οΡ* άπίλνσί 3-ΰγατξά χα} β'* ατηί'ίξατ
άπονα.
_ - ■
Νεφιε Ιϋεταυίί βΐϊατη, & ηοη αεοερίί ρνε•ίίηιη Ιϋεγαίϊοηϊ$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Ηοζ ρηκίριο βαύΐε ΰοΙΙίξΐη φ εαηάιιη βΊΙαΰαηι
ίΐίάαη τηαηΐτε Ιοη^ατη \η αϋοταηι ιηοάοηιηι Αοτιβα
ρτΊτηιι αϋινΛ & τπ£άι<ί νοάί. τΐσον , τίσαιμι , τι#ω, τ'ι&αι, τ'ισας, ίτισάμην, τΐσαι, τισα'ιμην»
Ηοτηετ. Ιϋαά. ι . τίσααν Δαναοί ίμά <Ράχξνα
οοΐαι βίλίσσι ,
5θ1ναηΙ Ό»ηή π\α$ ΙαςΙπγπίίδ Ιυίδ ΙοΙΐ$.
- .Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο Ν Ε 5.
Εχα'ρϊυηπαΓ I. είΓςυιτιηεχα ηοηηυΐΐα ίη ίω ,
ςυεε ίη ίαιοΓΟ, & ςυοα" Ηϊηο ΓεςιιΪΕνίΓ ίη ΑοΓίίϊο (^υο^ιιε ρΓΪπιο «Γειίηεικ, τίλίω, ρενβεϊο,
τίλίιτω, (τίλίσα.
II. νει·οα (\\ιζτίχ οοημίβρείοηίδ, ^υοπιηι
ίαϋιΐΓϋηΊ ίη σω οχίϋ, φξάζω, φ^άσω, ίφξασα,
Ιοφιον. ^ανάζω ίεα γκνάζομαι, βεχίϊ &εηϊ&ΐΐ5 ονο } νγχνασα. ΐτοιμάζω ,βανο , ιήτοίμασα.
ίξίζαι, εοηίεηάο , Ίηςιιοα. νοκιζω, ρηΐο , ίνόμισα. χαλάζω, (χάλασα, Ιαχο, τεΐηϊίΐο.
χλύζω, ηιετξρ ) χ,λύσϊ»·, ίχλυσα, <\μ\ζ ηοπιηι
& Οηηίΐΐοπι
νεί /, νεί υ, ίη ΓηΟίΓΟ ΟΓενε
εΛ , & αυοά ηίηο ίεςοίΕϋΓ εΐίβιη ίη ΑοπΛο
ρππιο, ευηι ηνιΐΐα ιηαοΐίο ίηιεΓνεηίαϋ. Τηεοε.
υς ίτοτ Αθτινα/Μν ϊξΐν ΰξίσί.
8μ5 οητπ Μϊηετυα οοηίεηάίΐ.
III.

νΕΚΒΟΚυΜ..

^-, ϊϊ

, III. Μμπ β£ εείβπι ίη νεΓοίδ αΓουηιΗεχί^
ίη αω, Ναπι ααχςυηαυε εχ ηΪ5 3ηΐε α νοο3Ιεαι, οοηΓοηβηΐεπι ηβοεηε ρεχεεΓ £ , οοπίρίνιηΕ αίρΐια ίη Γογογο, & ίη ΑοπΛο ρππιο;
ρΓούαοιιηε νειτό Ωηβοεηε ρ, νεί νοοαίεηι 3ηεε
α, ·νίλα'ω, γλάσω, γϊάεο} ί^ίλασα. '&λάω>
, ίΒ-λασα , βγαηξο. σπάω , νϊΐτο , βεέΐο, σπάσω, ίσπασα. ίλά,ω νεί ΐλαύνω, «'λασω, ηλασα, (ΐ£Ϊ(ο, ϊτηρεΙΙο , ιιοίαυε λ οεενε
οΛ. Αι ϊη ίάω, βαο. ό'ξάω, βαεϊο. άκξοάω,
αηάίο. Β-ίάω,/ρε&ο. 7Τί(>άω} ΐταη/εο. πνξάω,
ΰοηον. φυξάω, ιηϊβεο. ίοη§ηη1 είΐ αίρηα ίαεαεί & ΑοπίΙί. ΗοηιεΓ. ΙΙίαα. ι.
8 7αζ πήττοτ ίμάζ /3«ς ΰλασαν. ι
^
Λ'ο» ι«ζ>« ηη^χιατη τηεαί 1>ονε$ (ώε^εηιηΐ.
ΟάχίΓ. ι8·
ο?·^α «Γ' «σω
ί3·λασίν > αντίκα οΓ' »λ3·«ν ανα1 $Ό'μα φρ/Ήον
β /μα.
ΠΙΐβί οβα ΐηίνο &*βαήιη βΐΐχϊί εχ ονε βιηΙΙίαά. ι<?. ίκτ άξα συζίγγοςτΓατ^ώ'ϊον Ιαντάσαν
Εχ να^ίηα ραίενηηιη εάηχΗ ξΐαάϊκιη.
IV. Ροεεχ ίη ηο/άϊηιοάί ΑοπίΙΐδ σ ίηίεΓώιπι £ειηίη3Γ8 Γοΐεηε, νιε ρεηιιίείπ» ρΓοάηοαΐιΐΓ, ίτίλασσα, ίγίλανσα, φξασσάμίνοζ, ρεο
φςασάμίνοζ , 11130*. I.
βνϋέ <Γ ίςία^λίυκά 7τίψΐσσαν.
ΑΙία νεία εχίεηάεηιητ.
V. Ιηεεεάαηι ρεοάιιοιιηε ίϊηο «113 ςεηιίηα·
είοηε.
ϋ 4
Οάγβ.

ϊ$
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Οά/ίΓ. ίο. στΛαααίνος τανάηχ,ίς αος πα,χίος
νϊίγαη* αέαίαηι ζΐαάίυτη ά ενηβο /ετηονε.
VI. δαρε εεΐασ» οοΓπρϊΐιΐΓ ΑοπΛαδ Ηβίΐΐϋ»
ν€Γΐίίδ δεάυ&αβ. Ιζΰω , ίναίιο.
ΙΥιζά. ι. &υ ίςυσαν μϊν πξΰτα. και ίσφαξαν
Κείνο ίταχεί'ηηί ργϊΐΐιδ & ΐηαβαηιηί £?*
εχοονϊαηιηί.
ΙΥιαά. 1 }. 6<Η μιν τ'ιαν Ισα τίχ,ίσσι.
Ηοηονανΐί ϊΙΙιιηι ρενϊηάε ααβί'ιοί.
Οάγίϊ,

οψέ βΓέ εΓ» ρ άή£υ > ς-όματος <Γ' ίξβ*
7ΓτΐΛΓίν αλμαν.
8ενδ νενδ εηιενβΐ, &1 ονε νοτηιήί βιΐβΐξϊ·
ηετη.
Τΐιβοο. ΙάγΙΙ. ζ. ως μγ\ βασχ,ανΒ-ω' «Γέ τςίς ί/ς
ί^αον ίπτυσα. χόλττον.
-Νε βώϊγβτη ίη^ϊάΐατη (ετ ίή τηειιιη βηηιη
εχρηι.
, ' \
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
δαρεΐναεαηβιιηι ΐχϊβιηιαηΐίίί τηοηεη ιιαη ηιιοψκ
ί» Αοήβϊί αΐϋί αίΐινκ & »ί?^ίί/ α , <υί/ / , υ*/ ι/ ,
Ιοη^ατη εβε, εητη \η Λοήβο Ίηά'καύνΊ ΙοηχΗτη εβ.
^αιη εηϊηι αΓιηαοήα άιχΊιηιΐ! εαηάετη εβε ΤΛήοηεχη ηΐΐψοϊίΐνι ΐοηροηαη , ηα%αΙ) \ιοο , ιιι βο ά'ιοατη > εαρίΐε
^εβεηάαηί,
ι

#

ΟΑΡατ

£#

φ

ΟΑΡϋΤ
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XIV.

ΟϋΑΝΤΙΤΑΤΕ νΕΚΒΟΚϋΜ
ΙΝ ΡΚ^ΕΤΕΙΙΙΤΙδ.
I. Οί 3ποερ5 ίΐε ΟΓενίδ ίη £οπιγο νεί ΑοπίΙο
Ο ρπηιο, ΒΓενϊδ ςυοααε εβ ίη ρΓΕΕΐεπκ)
ρειτΓεέϊο 'αέΐϊνο & ρ^Πΐνο, & ίη ΑοπίΙο &
ϊιιιαΓΟ ρπηιο ρδΠϊνο οπιηιιιηι ϊϊΐοάοπιιη. γ8"
λ#ω , γίλάσω , γίγΐλακα. ίξ'ιζω , ιφιω , ΰξΐκα.
&λάω, &λασω, τίΒ-λα,κα,. πίνω, ηνω, τίτα%&, (ηαιτι & ηοο α εχ ί ηαππη ΟΓενε είΐ)
κρίνω, κρίνω, κίχριχα , χίκριμαι, χίχρισαι, Ηίχριται, ηίπε νεΓΟίΐΙίίΐ ΙίΓενΐ» κρίμα., κρίσις, κρι«ηϊς, ίκ/ίίθτιΐ', χρι3τήσομαι. φράσω, πΐφρακα,
τιίφρασμαι , ττίφρασαι ; Ιιίηε φράσις. κλίνω,
κλινώ, χίχλιχα, κίκλιμαι, κίκλισαι; ηίηε κλί
μα, κλιτός, ίπρόκλιτος.
Τηεοε. ΙάγΙΙ. 6. ως παρ ίμίν κΐκρηαΛ.
1/ύ ιηίΙ)ϊ νϊάεΐιιγ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Αΐι<\ύ κξίμα άηιιιηβε&Ηηί , βά νβΐε #«ίΜΐϊ
ριηιιΙίΊηια , χκτη ταϊιοηε <Ιΐγϊ<υαί'ιοηΉ , ίατη <μϊ\* Νοη
τοί* ρήτηαηι εοηϊρϊΐ.
^
Εις κρίμα <Ρισσόν 'φην.
Ιη ^αίάυηι Λυρίβχ νεηϊ.
Οααηινίί ηηφ ηοη βί, αί άΐήνΛίκηι ε)\ι$άίηι
βί φιαηύΐΛΐ'α ί«»ι /«ί ρίτηο&ιηιο, ιηιιΙίΑ ιηίιη φ
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9»* /η* ογψηΪ! ηΐίΛηύίαΐΐΜ ηιΛι βψιαηΐιιτ, 'μτη βρτα άιίϊαχη ΐβ, /κ » κλίμαξ, & τά κλίτος, & »
χληύς, ρτοάιιαιηΐΗϊ , //ίίί <« ρ&ΐΐήχο χίχλιμαι
άίάίΐά γοβΐηί.
Οάγβ. 2ΐ. Κλίμακα, <ί* νψ«λ»ίν 7Τροσφήσ<ίτ·
οίο (ί'όμοιο.
^/>οβ. χλ'ιτία παλλήναια χαναζραίην ύτιϊρ αχρον,
' ϊινυααν.
_
Ηβ/». Οί///. ζ. ί'ς χλ/τυν άναβες χα,) ^σχιον
υλκν.
Ιη πιοηΐίδ (ΙεοΙίνΐΐίίεηι Λ <3βηί3ΐη Γγίνίπι
3ίςεηΓΐεη8.
II. Οιΐ3Πϋ» ηαίε αηοερδ νειτ&ί ίη (ΐη§αΐ3Γΐ,
1»η»"α πΐ3ηε£ ϊη άυαίί & ρΐυι-αΐί. τί'τκφα, τβτνττα, τίτΰφατον, ητύφαμίν, 'νντύτιαμίν^ ιτυιΙ/άμίΒ-α.) τυφάτω^ τιίψατον, τι/ψαμίνος, α,

Ε Χ Ο Ε Ρ Τ I Ο.
Εχοϊρε ΐβΓΕίαιτι ρεΓίοηΒΐη ρΙιίΓδΙεπι ρΓ3«:εΓίιί ϊη ασι, Ηχο εηΐαι 1οη§» εή, τίτΐ/'φασ<> τ«τύτιασι. Ιΐι'βίΐ. 4·
τιίν «Γ' 13-ί'λω ο&ποι φίλοι άνΐρίς ιχη/νγάαοΊ.
ΙΪΙαιη νοίο , ηΐϊ ΐϊΗ άϊΙεΕϋ νινί ηαΗβιηί.
Μίιηηοπηνίδ. ύχ αγαθόν, χτιμς (Γέ παριςήχασί
μίλαιναι.
Νοη Βοτααη. Ρατα* απΐεπι ηΐβτα ιιοΙ?Ϊ5
αβαηΐ.
ΑΝΝΟ-

νΕΚΒΟΚυΜ.

, γ9

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ."
Τ\]ΐκ. Ιάβ. ζζ. εοτήρα'η γΐηκΙΐΊιηΛίη γϊΛΐιήύ.
• νψΐ|λύ6/ εΓί πνρύχΑ&ιν αγχό&ι τηυχαι.
δυΜίπιεκ 3ϋΙεπι ρΓορέ ιυλΙχ εηηχ ριηυδ.
Ηβ». 0&)β. χι. τίθταα/ν, τιμήν
τ&όγχασιν
Ισα, &ίοίσι.
ΜοποηΐϋΓ, ΗοηοιχηΊ ν«ό ϋϋδ χ^υαίειη η*&ί ίυηί.
»
Οηιάαηι χανιεη Ιειαηχ ττίφύκίσαν. Μηά εί'ίΛΜ
Ηοιηεή ΙΙϊαά. ι . ρεπιΙΪΛΤί εβ.
·πα7<?α <ΡΙ μοι λΰσα,τί φίλην.
Ι_ϊΙ>ΕΓ3(ε ιχιϊΗϊ ςΙΐ3Γ3ΐτι ίΐΐϊαηι.
III. ΡΛΓΠαρίυπι ΓοεηιΙηίηαπιΑοπΛϊ ρππιϊ
ίη ασα, 1οη§ιπτ> έ&, τιίψααα, γράψασα, άί·
ξασα, ρβΓΠιη 3ραά ΗοπιεπίΓη. Εε Οίΐχΐϊ. α.
» μέν τονν τττΜζασα , «αί άοχύσα,σα. χιτώνα
τιαασάλω άγχ,ρίμαίσα,σα παρά τρητοΐσι λβΧίσσι.
ΙΙΙα ^ύΐάεηι ρΐϊεαΐο & αρίαίο ϊηάαβο,
Εί εχβίτώε βι/ρεηβ ^ηχΐα νβττηϊένίαίοΐ
/εέίοί, £Λ\
IV. ΟϋΟΕΐ65 6Χ ρΓΚεεΠΙΟ νβΐ Χ» νεί νΟ'
Οίΐϊδ &&}ϊοκιιγ, 3ηεερ5 ςυχ τεηίΒηεε εοιτπρίεΕίκ, πίφυχ,α, ττίφυα., ^ίβΓο/χα, £'ί£ια. Ν»ηι
1ϊοε£ ττίφυχα ρεηυΐηπια 1οη§3 ςοηίΐεϋ , 77ίφι**
Ι3ΐηεη ρεηυΙϊϊΐΓ,αιυ οοΓΓΪρϊε.
V. Ιη »1ϋ3 ςαοφίε ΐεηιροΓίοαδ αηεερδ τε1ίέ>3 εχ 3Ε»|εέΙίοηε αΐεεπαδ νο03ΐΪ5 ρεο Ηνενί
Ιια^εηοΐα εΛ, ϊφυγον^ ά φίΰγω, βι^ϊο. ίλιπον
λλιί7Γώ), τεΙιη£[Μο. ίιλυ5ον ζ\> ίλίν&ζϋ, νεηΐο,
νπυ5ον έ 7Γ«ι/£Γα», αηάϊο , πυΒ-όμίνος. Ό&
Γ6 }»Γη Γύρη* άίείαιη είΐ , ε»ρ. 7·
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VI. ΒΓενεδ Γαηϋ 3ηείρΪΕε5 ίη Αίΐίεί$ νεΓΙιΟΓΟΓη Γερείϊποηίοπδ , οπτί ίη ρνϊιηΪΗ αοπιτ) ίη
ρεηυΐϋΐτιίϊ ίγΐΐ ίΐβ>5 , ώαίκοα , αΒ άχύα , αηάϊνϊ.
άλήλιφα, , 30 άλίίφω , ηχσο. ίληλΟΒ-α , 30 Ιλίΰ&ω, νεη^ο. ίρύρικα, άϊ> ΐρίζ&) οοήΐεηάο.
VII. Ιη »1ϋδ ίπ"<Ηεηι νειτοϊδ Γΰ^ορίϊοβϊϊο, ηε5 βηαρίίππι ΙίΓενεβ ίίιηΐ, α,χημι,άοΐεο. αίκάΧημι , άλΰκτημι , άλαλνχ,ταμι , ίη αη^ιφία$
τεάϊξτο. αλημι, αλάλημι, εννβ.
VIII. Αηοερδ 3ηεε τττ η3ΠΐΓ3 Βνενίδ εβ,
βάι&τω, ίνίβο. Β-ά^τω, ββεΐίο. σκάπτω*
{οάϊο. τιί<δΓτω» ρεναιίΐο. χ,ύΐΐττω, ψείϊήο.
χρύ<τε·τω, καλύπτω , αΙ[οοηάο. νϊ<Βττω, Ιανο,
ρΓΟίϋεΓ <ζΓ<·ΏΓτίι), οαάο , & ρΐΌττω, ^αεϊο. Ηιηο
βίβαφα,, τί·9·αφα, ϊσχαφά, νίνιφα, ρ.'ηιιΜΗ3Βεηί: ΟΓενεπι , 3Ε τίτυφα , χ,ίκριιφΛ ,
χ,ίχ,υφα, ρεηυΙππΐ3ηι η^οεπΕ 1οη§3Π), Ηεεϋ υ
ίη ρΓχΓεηίί Ππ ΒΓενβ η3ΕυΓ3 , & ΐζι^ύτη ροβΐϊοηε Ιοη§απι. Ιιζ Ηοοεηε ρΙεπςι^ρΓ
Ν,οηηιΐδ. χλ) νώτα χ,ίκυφότα, πιρίτο σίμων.
8ΐηιοη άον/ο ϊηαιγνυ.$ άΐνεχαύαίαν.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Υιάεΐιΐΐ ίαηιεη τε^ιία. ηοη η<(\ηι αά,ιο αηα. Ναη*
φγ&(εήΐΗΐη ηηά'ιαιη τίτΰΌτα, λ τΰ^τω , ιΛάεΧΗτ ρεη«1(ίηιαηι ιοπΊρεχε * ΐαηι ηιιΐΛ Ίηάε βοηηαηΐΐσ ρήτηα
ίτεν'ι, τυπη/Ι, ίθυί', ρΐ3§3, & τυ^-ος, νείίΐ§ίυηι »ϋΙ ηοο ρυΐ&ηείο ίπιρΓείΓί, ί«>» <7«ί4 ι» ί»βηίίίνο ραβνο ρτχιεήίο ρεηαίι'ιηια ηοη άτα*ηιβε£1'ηαγ
(εά ααιίιιιτ , ητΰφ&αι ; επηι βιχια. Ιε%α αοίεηίηιηη*
ΙοηξΑ εχ βα ηαηιγα αηιε βηαΐεηι ΰτενεήι, 0Η)«.5ηιοάϊ
εβ αι, άηιαηβεχο ηοΐαηά* //>, β αΐιψεηι ΙιαΙ>εα(
^(επίπτη.
ΟΑΡΙΙΤ

^

4*

ΟΑΡϋΤ

ί^ί

6ι

XV.

ΟϋΑΝΤΙΤΑΤΕ νΕΚΒΟΚϋΜ
ΙΝ ΜΙ.
1. Τ)ι·ορπ3 Γΰάαρ1ΐθ3ΐίο νεΛοπαιτ, ϊη μι ΒΓβνΐδ
1 εΛ ϊη οηιηϊΒυδ ΐειηροπΒυδ, ίΐίίϊ οΒΠεϋ
ροίΐϋίο. τί&ημι, (ΡΉΓομι, βτ/'^Ην, ί£ί<Ρων, τιΑ Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Όϊχϊ , ΤίάκρΙκαίϊο ρτορήα / ηαηι ϊιηρτβρήα ϊϊ\λ\π
ίχηαροβίιοηεηι ηοη ητήριίΗΤ β/τε > ίαμι, ιίμίνος,
Ιύς.
1 1. ΑΐϊοΓυιη νεΛοπίΓη Γε<1υρ1ίθ3ί?οηε5 ίΐίόετη οοΓπρίιιηϋϋΓ. τ/θ-ί'ω, ροηο. <Ρι<Ρόω, άο.
τπρωσκω > νχιΐηενο. (Ρι^ράσκω, βΐ£Ϊο. τιταίνω , εοΙΙϊτηο , Γκονημι, όνίννμι, ^ηνο 3 ρνοβιτη.
ΕχαρϊαΐΓ γίνομαι Γειι ψ-γιομαι , Π Ιππιεη
ΓεάυρΠεαποηε οοηίΐαϋ, & γινωσκω.
Ηοιη» Ι1Ϊ3(1. 24·
*'<^ °' Λΐ^αίς
γίηται, »τ άνδρας μΐγα σίνίται, ««Γ' όνίνησ-ι.
Νε^ιιε ει ρυ,άον.
Εβ, %ιιϊ νίνο! ναΐάε Ιαάϊΐ, ααί ?αναί.
ΟάγΚ 3. φ&γον ί<ΒΤίϊ ^Ίνωσκον ο *Γίί κακά μήεΓίτο δαίμων.
Ιη/£ί, ειιηι νϊάεγεψ, <ριοά ΰεα$ ηιαία ηοΜ$
ΤΗοΙϊηίΐίτ.
III.

'
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ΟΑΡ. XV. ΌΕ ουΑΝΤΙΤ; ΥΕΚΒ.

1 1 1. Αλφα. (ςοηηάχ εοη}α§3ΐ:ίοηΪ8 υοία,υβ
οοΓπρΐπαΓ ίη (Ιααΐί -& ρΙιίΓαΙϊ β&ίνεε νοοΐδ,
& ίη Πη§υΐ3Π ϊιηρεΓβπνί, & ίη ρ3ί!ϊνο ϊ3πι
ίη (ΐη§υΙαπ αηέηι ίη ρΙνίΓδΗ, εχοερπδ εαπιεη
ρεΗοηίδ. ίη ασί.
ίς-ατον , ΐςάτην, Ίς-ασαν^ ϊςασαν.
Ίςαμαι, 'ίς-αμαι* ίςα'Βτιν , ς~α&ίίζ.
, Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.'
Σοηβαηι ίαπιεη φ ά, ρ&ηύιΊ αίΐ'ινϊ. Ναηι
\ςαχα ρνο 'ίς-ϋκα, άϊύίκτ ΌοτΉε. Εβ αακηι α
1)οήαιηι Ιοη^ιοη, Ιιιο ΐαηκη οοϊήρΊίηάΜη νϊάιΐκτ,
αιιη ύηνι [η Ίη ραβίνο. ΙΙΙηά "ΤύεοπΊι. 1/1)11. ι .
τίνος ώ γαΒΊ τόσσον ίξασσαι » α(> ίζομαι , 3ΐηο ,
ξεναιπΛΐο σσ [ιήΐιηάαηι (β. Εβ ρβττό α, ιΐΊατη Ίη
Ίηβηιΐινο γοέίϊοο (>τΐνι> Ιςάναι} ί?άναΐ) Ιτάμί·
ναι, ιςάμνι.
IV. Τ ουβηχ οοη/υ§3ίίοηΪ5 ίη Πηεαίαπ
α&ίνχ νοοίδ ρΐΌαΊιααΐΓ. ζίύγνμι, ίζίυγνυν,
ίζήψυς, φΐοά ίη {Μχΐ^&ΐδ πί3§Ϊ5 3άνειχί£ϋΓ,
<}'νμι, χ,λνμι, φνμι, ίαηΓ εηίπι ρΐΌρεπίροπ)εη3. 1η άχχ&Μ νειτό & ρ1ιη*3ΐί, & ίη ΐοιο
ρ3Πΐνο & ιηεάίο οοιτίρίαΐΓ υ, Νβηι Μ&ί οεεΙει·3ε ςοηΐυ§3είοη65 ηβΗεηΐ » νεί ω, ίη Πη§αΙαή , ίοϊ ουαιτΐα ηβοει; υ ρΓοάυ&απι ; υοί νεΓο
εχΕειίδ ίη άκύι & ρ1ιΐΓ3ΐί εΛ β, νεί ο, νεί α,
ΟΓενε; ίβί <]ιιεγ£λ Γυοιη ςαοςηε υ οοιτίρΪΓ.
Ηϊηο ν> Αοπ&ί Γεαιηάί 3&ίνχ νοείδ ίηαΊεαηνί
πιοϋ! άυ3ϋδ & ρΙϋΓβϋδ ηοηιεπ Ιοη^απι εβ;
*θ·ϋτί, αα*3 βΐία ςυοηαε νεΓ03 ίη μι, ρτχιεΐ
1ΐ3εο άυο τίΒ-ημί & <Ρί<Ρωμι, 1οη§3Πΐ νοοΛίεπι
ίη ρΙιΐΓίϋ ηα;Όδ αοπίΐί ηαϋεηε.
V. Ιη

ΟΑΡ.Χνί. ΌΕ ΡΚΙΜΙ5 ΕΤ ΜΕϋ. 5ΥΓΙ. 63
V. Ιη ΙιηρβΓ3«νο Πη§ιιΐ3Π οοΓπρίπΐΓ υ ίη
ροίγίχΐΐ^βίδ. "ίΛλι/θ·/, χίχλυη, ζίύγνυδι : α
€ϋίΓγΙΐ3&3 ρΓοάιιουίΐΓϋΓ. ΙΠβά. ι.
χλϋΒ-ί μϊν α^γυ^ότοξΐ.
Λ
Αιιάΐ τηε Αροΰο.
Ηοπι. ΙΗϊά. ΐ5>· αλλ* οςσίυ, Ότόλιμον <Ρϊχαϊ
αλλάς οςνυ&ι λαπς.
8εά εχοϊΐανε, & ϊη ύεΙΙυιη αΐϊοε ΐτηρεΙΙε
ροριιΙο$.

.

,

ΟΑΡϋΤ

XVI.

ΚΕΟυΐ,^ ΟΟΟΝΟδΟΕΝΠΙ
Ο^ΙΙΑ^ΤΙΤΑΤΕΜ ΑΝΟΙΡΙΤΙΙΜ ΙΝ
ΡΚΙΜΙδ ΕΤ ΜΕΙΜΙ5 δΥί.ΐΑΒΙ5
ΝΟΜΙΝϋΜ.
I. Λ ηοερδ νο03ΐΪ3 αηεε 3ΐΪ3ητ ίϊνε ΟΓενειτι^
ίϊνε 1οη§3ΐη, ηοη οοπτϊρκυΓ ηεεείΓβπό,
«Ι βρνιά Εαίίηοδ ίϊεπ ΓοΙεΕ. Ιός, νεηεηηιη, βιβϊίία. α'ϊίξ) αέ'ν. <»τ»(5 , ίει^/ατ^ς , ιηεάϊαις,
ρηη)3 1οη§3.
Ηοπι. Ιΐΐβά. 4· τλαίης μϊν Μ&>ίλάω ί^ΐΌτ^οίμ%ν ταχύν Ιόν ;
Αυβ$ ηε ΜεηεΙαο οείενεηι /αξϊϋατη ϊηιτηίΐ·
ίενε.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Αριιά ΐΛίϊηοι ρακοα }ιιηΐ Ιαίίηα, ί/ιι* νοοαίίϊη
αηΐ( νοίΑΐεη ηοη ι,οϊτψΛηί,
Οηαηάο νετ» αριιά
Οία-

£4
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ϋτχΰβί 'υοοαίϊι αηΐι νοοαίεηι οοηψαΐΗΐ^ ά'βει α/κ
& οΙ)[ετνα(ϊαηε , ραηίτη ρτΜερι'ιι , ραηίτη ειίατη (ιιΐβά'ιο Ρϊοβαάϊ* &
Ι,αϊιηΛ; ηιιϊι ιηίηι ηεβίί Ηοί
νοοαίιαίατη άντ)ο, ρήτηαηι ρτοάκοετε, ίίέτη ίΙΙα μαχάων, Μ3θΗαοη, ^ι^υμαων, <ατοσί^άων,
βηιΊΙία ρεηαίιίτηατη ύαΙ/ετε Ιοη^αιη ? αϋ(> ςοηψΐατ α.
ΐ^οε^ιάε \)θί νεφ :
σωμα γάξ ίχ γαίης Ιχομίν χα] πτάντίς (ς
αυττίν . ι
ι
λυόμίνοι χόνις ιομϊν , άϊ)ζ ΰΓ' ανά <ωηυμα «Γί<Ρηται.
ι
ΟοΓριΐδ εηΐπι ΗβΒεπιιΐδ εΧ"ίειΤ3, & οπιηβδ ίη
εαπι ΓεΓοΙυίί , ρυΐνϊϊ Γυηιιΐδ, 36Γ νειό Γευ ςοείυπι
ϊεάρΐΐ ίρΐπΐυιη.
II. Αίη ΓαρΰΓίαανο ΓαηρεΓ ςοπ-ίρίΐυτ. σο
φότατος , /αρίβηίϊ/βίΛία. <&ξαότατος , ν ηήΐϊ^ι?ηα$.
III. Νοιηίη3 ίη ια ρβΐΌχγίοη», ηαχ ιιΐΐϊιϊιηπι ΗδΒεηΐ: 1οη£3ΐη, ρεηυΙαίΉΕΠι οοΓΓίρίοηϋ.
σοφία, φιλοσοφία, μαξία, συμφωνία, οςθογξαφία , & άΙϊλ Ιιυ]ιΐ5 §εηεπδ.
Α Κ Ν Ο Τ Α Τ.
Εχαρ€ βίεηΐ ηλο, ανία, (εα ανί», ίπ'Λίΐΐβ.
κον/Ή, /ί« χονία, ρυΐνϊδ. άιχίη , ΐι^υηα, ρΐ3§3.
χαλώ, βεη χαλιά, η\άα$, όξμι*) ,- Ιεηιιΐί ίυηκοΙυϊ, Ιίηββ ρίΙο3ΐοπ3 εχ Γοίίί β^οΐπίβ.
£/? Μ/κ;» ί«»ι (οηίρίιιηίΗΤ.
ΊΤ)εο£ηΉ. , μύ <&οτ άννχ%ςο*, χύ^α λαβής άνί»ν.
Νε οηο|υβπι ίήίϊήΪΛία ίπΐΗΐεώςίώϋειη ίίΓϋπαί.

ΕΤ ΜΕϋΙΙδ 5ΥΙΙΑΒΙ5.
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ΙΙίαά. ζ.

<&φινίίς Ιν κονίιισιν ο<Ράζ λαζοίατφ
γαΐαν.
ΡγοπΪ ίη ριιΐνεκ πιοπίίουδ ίεπ:;ιπι βρρΓεΙιεη-

5ορύ. Ε1ε&. ανιν χατνα-ίφην ώχίϊα/ς ίν άικίαις.
Οαχ ίρίυπι οιχΗϊί ϊη]υηα ϊυφϊίΏπια.
Έ\)*η\. μ*ι<Ρί τις οφι&ας ΧΑ^Ο/ις αμα <&άιηας
Νε^υβ Βςαρίαϋ ^ϋΪ5 ίϊηιυΐ οπιη€5 νοίυα-εε εχ
ηϊάο,
5οΙεηί Ίηχπάιιιη Ρ»((λ βοΐ'ηα βια ΙκεηίΊ* αϋαί
ψιο<\ιιι ηααηίΗτηνίί πλοιχλ Ιτενε* άιέΙΊοηα Ίη ιά, ρη>ίΐιιατΐ, «ί 7ίί>£θίπί«ί> βεα ηακ λΙΊηι ακββτ, Ίη
/

σύ(>ηξ άνθμ? ίχας α<Ρίΐ, <Ρί σί μίτξα, σοφίης,
5γήηχ ηοπιεη ΗβΒεδ, «ηιιηί νει-ό Ιβ πκίπι
βρίεηΐίβί.
Οά]β. 2 2. ως χ.αχοί(τγίης ϊυίξ'γίσ'ιη μ{*γ άμύναν.
Βεηείκίιιαι πιβίεήαο Ιοη^έ πιείϊυδ «Α.
Έϊΐ /;οί ψ'\Α Ιην'υ εβ Ίηΐετ άκΛί Ιοηχαί , ιιΐ &
ίη Ιιϊί χξομμνων , λ Χξ&μμυον, οερΒ. νη^ύων 9
λΙ ήνη^υς* νεηΐεΓ, & Ίη αΐϊιι. ΗΊμ ηοη αάεοίοηάίηιηΛηάϊ βίηι, (\ύ ηοηηαηηααηι Ίη Ιαήηο ϊλτπλΊμ
Ίάεηι βη ρεηηΊιΐΗηί) άιιηι βΙΙαίαιη ίτενέηι ίηίετ άπα:
Ιοηξ,Λί βίαηι ρϊοάαοαηί , ιιί β{ Ίη ηοηι'ιηε Αηάΐα5 ,
Μ»ιΐϊ}ϊ»$ί & Ίη βηιΊΙ'ώκι τηαχοηε ρτορτΊΊί.
ΙΒί
ν£νο (εϊεηάΊ ηοη [αηί, ηκΊ &<«ί
αΐία ύήιατηοάι ατΙιΤΥΛΐΐι βαβ ρτοάηίνηΊ , Μ&Π3, Εορίιϊβ, δγιηρΗοηίβ , ΗαπηοηΜ, ηκαβ ρεηιύύηχΛ εβεηΐ Ιοηχ*, νεί
ι*Πΐ εοιηηιηηα. Νεο τεβεη ψοά τηαΐτ'α Ίη Ιοο'υ «β
ίαιε ααεηια ααίίο 'Λλ νρίαύαΐα ρτοηαηοΊμηίϋ/. ΝΌ~
Ζάίετ III.
Ε
χιη*
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ίΐιηί εηίτη φ ααεηϊΜη & ηιιαηΐϊΐαίειη αραά ΟτΜΟί
άϊβιη^α'ι. ϋηάι ιη Μτηήηι ηοη ΛΧΧΐηάεηάνχη ηνι βχ
4(αηίΐΜ, (ΐά. (\να <\ααηΧίΧα5 , ηιιαηι>ΐ! άαηάα, ιιΐιτο·
ηαε ιι'ιατη αΐϊηκαηάο βίηαηάα βχ Ικεηύα , νοοαΰιιία
ϊαΐαοα ηοη ηααηχιχαιε , βεά ααεη ιι ηιειίεηά'ι, Μηι ϋ
ηοη βαί βηε εχεηιρίο Αα[οηύ & αΐίοηιηι , αχ ίαηβώ'ιχ
ίαρ. 3?.
IV. ΒΓενε έίΐ }οία ίη άίιηϊηιιΐίνίδ ίη ιον»
τά Ύξα,μμάτιον , ΙϊίενηΙα. τό (Ρογμάτιον , άοζτηα. το χοράσιον, ρηείΐα. Έχ ίη οοΓηρ&Γβϋίνίδ
ηεηεηδ; βίλτιον , ηιε/ζια. ί^ιον ,βιανΐιις. ^λύχιον, άιιίείυζ, & ίη ηηιιίείδ ίΐφ'εέίίνίδ ίη ιος,
ο άξιος, 6 ανάξιος, άζξηηί, ιηάϊξηη$. 6 όλβιος,
βΐιχ, & ίη πηιίείδ βιοήαηείνίϊ , 6 βίος, βά
τος , &ο.
ΜίπίηεΓΠΐιΐδ. αυτ'ιχΛ τί&νανα,ι βίλτιον *>
^
βιοτος.
. .
8ίαύηι ·ιηογϊιηεΙϊυ$ εβ, ηααηι νίνενε.
ΟοΓίίρίαΐΓ φίοςυε /ο(» ίη ηοηίίηίΒυδ ρο$ίέίΐΐνίδ ίη ινος, ώΒ-ςωπηνος, ύυηιαηυε , & ίΐ§ηϊίΐοαηπουδ ηίαΐεπέηΐ, ο λίθινος, ίαβζώαί^ο χί«Γς/Γος» <εάΗηιι$. 6 ξύλινος , Η^ηευ$. Τεπτρυ$
ίιβπι & ηοΓαπι ίϊ§ηίβθ3ηΐίοιΐδ. ο ΐιαξινός, νετ~
ηη$. ό &*(>ινός, αβϊνυ$. ό νυχ,τίξΐνός, ηοΒιιτηη$. 6 ό<&ωξΐνός> αιιΐΊΐτηηαΒ$ , Ιΐοεε ρεηυΐείηι»
^νιρφαε 1οη§3 1ε§3ΐυΓ. Πίδϋ. αι. & αΐίοί.
ώς οτ ό<&ωξΐνός βοςίης, &ε.
8ϊοηί αιιη αηΐ%ιηιηαΙϊ$ Βονεα$.
Α Ν Ν Ο | Τ Α Τ.
; *
ΟοηιραταχΊ-υα ηιαβαιΙίηΛ ίη ιων, & ηεΜΧΛ ψιο^Ηβ
ροάΐΜ,ιιηΐιΐϊ ηοηηΗη^Ηαηι,

ΟΑΡ.ΧνίΙ. ϋΕ Α1ΡΗΑ ΑΝΤΕ νθΟ.Λ<:. 6>ι
ΐύϊΐΐηιοη. «Λοι> ώΓέΐ» μασικωτίξον
ίς » ^υνα&αι λοι^οξύμίνον <φίξίΐν.
5ϋ3νίϋ5 ηΐΐιίΐ εΛ, ηεο|υε Γη3§Ϊ8 πιυΩαιηι,
(^υ3αι ροίΓε οοηνίΐΐί ίειτε.
Τ ϊη ρΓοηοπιίηίΒυδ ρΐΌάαείεϊΐΓ, ύμίΐς,
ύμων, νμΐν, ύμας> ύμίτίξοζ. Αΐ ίπ ηοηιίηϊ1)ΐΐ5 ροΙ/ίχΙΙαίΗδ ίοεπιϊηίηίδ ϊη υντη & υτης , οογπρΐίιΐΓ, γηΒ-οσννη, ίαίζίζα. βξα^ΰτης, ΐατάίία$. γλυχντιις,ί άηίοεάο. τάχντϊίς) αΙεηίαΒ·,
& Ιη 3ΐϋδ.

ΟΑΡϋΤ

XVII.

ΑΝΟΙΡΙΤϋΜ ΟϋΑΝΤΙΤΑΤΕ
ΙΝ ΑΝΤΕΡΕΝΙΙΕΤΙΜΙδ δΥΕΕΑΒΙδ,
ΕΤ ΡΚΙΜΙΙΜ ϋΕ ΑΕΡΗΑ ΑΝΤΕ
νΟΟΑΕΕδ ΕΤ ϋΙΡΗΤΗΟΝΟΟδ.
Α Ο Μ Ο Ν I Τ I Ο.
Νονεπι 03ρίϋ3 ψιχ Γε^υιιηΐιΐΓ, ςυσηίίπι ρπνβίο ροιίιΐδ Λικίιο ρΓΟ Γ€ Π3Γ3 νΜεηϋΟΓ
είΓε ΓεεοΙεηιΙ», φΐέπι ρυβΗοέ" 3 Μ3§ίΩτίδ βηαςίεβηάα, όΐνεΓΗδ ειΪ3Πΐ οΗ3Γ3&επβιΐ5 εχρππιιιηεαΓ. Εείϊ εχ Κε^υΐίδ, ηιΐ38 Ηβ&εηυδ ΐΐζ(ϋάϊηιΐΐδ , φΐ3ηΐίϋ35 ρεηυΐϋίπαπιιη & βηίερεηα1είπΐ3ΓαΐΏ Γ/1ΐ3ΐ)3ηιιη υϊαιηφίβ οοβηοίεί
\\
Ε α
ρο£

*8 ΟΑΡ.ΧΥΙΙ. ΌΕ ΑΙΡΗΑ ΑΝΤΕ νΟΟ. &<:.
ροΐείΐ ; ρΓίεΓεηίιη ίϊ νεί εχί§ιΐ3 βοεεάβι ΙεέΗο
ρο<έ£3Γΐιπι; ίοΓΕβίΓό ϊ3πΐ€η ε Γε/υνεηηιάδ £\ιετίϋ, Π^ΠΙβΝΐη 3εοι>Γ3Πυ5 (1εεΐ3Γ3Γε, ηιιαηάοΠ3Πΐ ΐΓεδ 3παρίΚ5 νοεαίεδ α , / , ν 5 εοτηρΐβηΐνΐΓ νεί ρίοάιιε3η(θΓ. Νοπιίηε 3υΐεπι »ηΐερεηυΙϋίπΐίΕ ηοπ £3ηϋύπι ίηεε11ί§εικΐ3 είΐ ίεΐΐία
ί^ΙΙαΒβ' α" βηε, ίεά εΐίβπ) ^οεενϊδ 3ηεε (εττίαπι,
£ ώ'&ίο ίΗ» ρΐαήΐηΐδ , φΐάιη. Ιτί&ιΐδ Γγΐΐβ&ΐδ
ςοηίίει. Κε§ο1ίε Γυηε Η*.
I. α αηίε α. οογγΐρϊίαγ. Εχεϊρε αά,ατος,
ΐηηοχΐα$, ίηνίο1ίΐ±)ΐ1Ϊ5. ' ΙΗαά. ξ. άκζααντος,
ίιηρεΓίεέΐιΐδ , ΪΓΠΕίΐδ. ΙΗαά. β.
■ , ,

II. α, αηΐε < εογγίρίίηγ. Εχοϊρε άίανος>
χεεπηίδ, ρεΓεηηίδ, Ηεβοά. Ιϋ. χ. αίξίος, &ύ·
τεπδ. Λαίςτης , ί3έ«ε5 , ραύεγ 1]1^(β$. Αα,ίξ. τ/α'ίΓ»ς, 1-3κΓΕί3^ε5, ραίγοη^ηύαιιη υΐ$1β5,
ραβϊνι οΒνΐηηι αριιά Ογαεοί & Σαίϊηο$ ροέ'ία$.

~*

III. α «»ί? / ^Γ<?ζν εβ. Εχεϊρε αίσιος,
Γεπιρίεεπηίί;. Λ9·αλ>?ς, ΓεπιρεΓ νΪΓεηδ. αϊχ,ος,
ά βηξηΐ. αϊξ, ίπιρεϋιΐδ, ηιοΐϋδ 3ΐϊευμΐδ, ςιιί
ΪΓΓυκ. πτολνάϊχ,ος Ότολίμοιο. ΙΗαά. α Βεΐΐϊ ιτιιιΐΙυιη ΪΓΓίιεηΐίδ. άϊχ,ΐ), ίιηρεαϊδ. Οά^β". ο. ά'ίασω,
ίιταο > ενιπι ϊπιρεία ί'εΓΟΓ. Οά^ιβ. α. αχαϊκός,
ΑθΗ£Ϊοα$. βαγώος, ^ίϊοΓ, (^υΐ 4ε Γε ΐϊΐ3§ηϊίϊοέ Ιοφήααι·. ΙΗαά. ν. ΐλάϊνσς, ΙλαΜος', οΐβα£Ϊηΐ3δ, εχ ο!ε3 3ΐ·βθΓε. ΙΗαά. ι. Οά^Ιβ %. χαια'ή^ην , αάνενί. ίπηρείιιοΓέ. <&ξοχαταΦϊ<ΡΐΗι
βη γογΛιπι ευπι ίιτφεηι, ΑροΙΙ. Ι'ώ.ι. Αυ^.
■ λάϊνος,, Ι3ρΐάειΐ5. λάϊνος χιτων , ΙίΐρίάβΛ ιμηϊεβ.
ΙΗαά. η/.
IV,
'

''

'
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IV. α αηίε ο, & α, & ω οογγϊρΗηγ. Εχ
αιρε αονίς, ροραΐί εχ Αοηί» άϊ> Αοηε, βιάομα,ι, οο§ο» οο§ογ. ιάομαι, νηεάεον. Λαο=Ραμιια, Ι^ζοάΛΠΧΪΛ , εητη αΙϋ$ οοηιροβϋς αχλα,ός,
ροριιίαδ, λαβμίιΡων , "λ&ομί£Όντια,<Ρ>ις. τ«ττάο^ος, εοηΐγα&ίηι τίττωξος, φΐαϋπ|η£α$.
Οά^βΙ ν. Τα,όγίτον > ηοτηεη ΐΐιοηίϊ$. ■
ζ.
V. α αηίε α
ο* οογγίρϊίιιτ. άίίμνηςος,
Ίτηναοτίύ\$ πιεπιοπίΕ. αοιδός , ααΚΟϊ, ροεΓ3.
αοί^ιμος, άςοΆΐχζ&ζυζ , οείεβπδ. Αηοερ$ εβ
άί'ι£ω, 03.ΠΟ.

ΟΑΡϋΤ

XVIII.

ΑΙ,ΡΗΑ ΑΝΤΕ ΟΟΝδΟΛ ΝΑΝΤΕδ.
I. α αηίε β , 7 > ^> Ινενε εβ. Εχεϊρε ι&Λ7*ν>?ς, 1ε§ϊείιηέ πΒϋυδ. Οά^β.
νανα,γίω,
ηααίΓ3§ϊαηι ίαοΐο.
ναυάγον, ηαμίτ2.£ίαιη.
ΟΒοενιίηί αρηάΛύεΐί. 1$. Μ. ^οηίοε ναυ^γίω,
ξ^3 νανάψον , σφραγίζω , Π§ηο , εοηίϊ^ηο.
ΎιμαγττΑζ, ΤΪΓηα§εεε5. · ΤΒεοο. Ιά^ΙΙ. 2. α<ίληχώς,ρ'ο ρί«ίΓ«καίς, ίχάΐο αίίεέΐνΐδ φΐί ίαΛϊάϋε,
ηί? αη<Ρίω, νεί αί α^ίω, βηε εοηίναΒϊοηε.
ΙΙζαά. χ.
' II. α αηίε 3-^ χ, λ, οοΥνϊρίίηΥ. Εχοίρε
-γα-δ-υλ/Ος , ^οηκε Ίη&υλλϊς, εϊερχ §εηνΐ5;
Ε 3
ρά&υ~

7°
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ρά&υμος, ρί§εΓ, ργΐηιαηι Ιοηξαηι 1>αΙ>ε{ άΐρίιί&οηβο, ηί & αΐϊα , αηα νεί αρ Βοο άφεηάηηΐ,
νεί ά φιιτίιις ϊρβιτη βί, κί ραΒ-υμίω , .ραθυμία,
ρα&όμως. άχύσιος* Ϊηνΐειΐ5, ργο ανιασης. «Γ/α'χονος, πιίηϊΛβΓ, αιιοά βγοάΐίείύΜΥ , ηοη ίαηι-,
αίμα αίοηξίιιη ύανεαί, αηαηι Ηΰεηΐία ροέϊϊαι,
€οηιροηΐΐ'Ύ εχ <Γιά δτ1 κονίω. <Γ/αί αηίετη ιη
οοηφοβΐίοηε α Ιγενε άαί>εΐ, εΐβ ροεΐα ϊηίεχάιιηι ρνοάηοαηϊ) αί ίη 1>αο ίρβι άί£ίίο?ιε νείενε$
ίϊΐί αρηά Αίίεηαηιη ,. Ηί. η. Ζάχ,υν&ος ργοάυρίίιιγ αριιά ΤΙιεοεγίίιιηι. ΙάνΙΙ. 4· 8εά Ηοηιεγια
ύογγίρίΐ Ιίίαά. β. Μαχί^ανός , Όογίεέ ργο μηκί^ανόζ} 1οη§θ5, νοχ ροέϊίεα ά μήκος ■> 1οη§ΐ(ικίο, ργο αηο ΰογεί, μακος. σαζίτης, Όο
γϊεέ) ρνο σκκ'ιτης ά σηχ,ός > Λ&ΒαΙαηι αφτζηινα.
Τΐιεοεγϊί. Ιά^ΙΙ. ι. νοεαΐ σακίτην άζνα, 3£ηαπι
οΒ ΓεηεποΓεπι £Ε£8ίεΓη ίΐαβυΐο ϊηείυίυπι. σι^ακο'σιος, 5)Τ30ΐιίΐϋ5. Τίιεοεγ. Ιά^ΙΙ. ι $·. & τιηιηεγαΐία ίη όσιος > ηΐ ^ιακόσιος , τ^ιακόσιος. λακίω ,
Όονίεέ ργο λΫΐχ,ίω» Γοηο. λακίω ίαηιεη βογτηαίιιηι αο ίλαχον /ϊιίιιγ. 2. νενοί ληκίω,.ργίΐηατη
εονγίρΗ. Τίεοεγ. ΙάβΙ. 2. αλοσυν» > αριιά Νίεαηά. άειτΊεηΐία νεί νοίορεαδ. φ&λαίνη> βαΐηε»
νεί οίαηϋεΐδ, αρηά Νίοαηά. αλοφος, ηοη
ΰπΛπίνΐδ, ργοάιιπίιιγ ΙΗαά. χ. βά ρεν Ιίεεηίίαηζ. Αηοερ$ εβ ργίιηα ίη μαλακός , ιηοΐΐίδ.
ΠΙ. α αηΐε μ, ν, <βτ,
ΰογγίρίΐιιγ. Εχοίρε
■αμνιτος, πιείΠδ , βειι εα, φΐίε ικεϋαηέοΓ. άμηνο\> ιεπιρυδ ιηειεηοΐΐ. Ηεβοά. Ιίί. 2. Ετ§.
άμητύξ, ιηείΓοΓ. ΙΗαά. λ* αμάω> πιεϋο, οοΐ1'8°> ρνίηια εοηαηιιηί. Ηεβοά. νι Εγ&. ΙΙταά. ω.

ΑΝΤΕ 0ΟΝ5ΟΝΑΝΤΕ5.
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Οά^βΙ ι. αΌταμαα» ηοηιεη οίνϊίαίΐί. Ώΐοη^β.
άββίυ. ογίϊ$. ^αμοιτας, Ο3πιο6ϋ3, ηοηιεηραβογζ'ί αρηά Τύεοογ. νϊγ£. α'νίψ<ονς> οοϊιΓο&πηο53 οογγϊρϊίιιγ Ιίζαά. ι* ιΡάνχβις, 0&η\Λ>\\ι$.
χ,ζ&νίον, ΟΓαπίναπη, 03ΐν3Π3. χ^ανωνιος, (^Γ3ηοηίαβ, α Οναηοηε ιινίε. Τύεοεγζϊ. Ιά^Η. ι6.
μανιακός, Γαηοίϊΐδ. 0^,6. Η^ιη. ϊη Βαεώ. νίανίας, }ανεήΪ5, ^οηζεε νίηνιης. Ηζηε Ιοη^ατη
ίΙΙηά α. Λγϊβορί). Κεβρ. Ε]αίάεηζ £[ΐιαηΐζΐαίζ$^
βζηύ, νίανιχ,ός, ;υνεηί1ϊ$,
βηζζΐζα. Όταιανιιύς, φΐί οχ ϋπβμ Ρα^ηίεηίϊ. ά&ηννίνος, ηοιηεη ριοηΐζ$. νίγ£. ΰζοη^β εογγϊρζί ργζηζαηι
&Γ5 ρεηα/(ζηζαηζ, άησΐννινος , ίζεεύ αΐζζ Ιεξαηί,
α,ι&ίννιος. α&ηίξος, Ώογζεε, ργο{ ηΐίτίΐζος, οοπΐίηεηδ. α®τι<Ρανός , ργο ΡεΙοροηηεβο αεοερΗ
Μζηζηεγπιη$ αρηά Αύεη. ΙζΙ?.\^. <Ρ(>αΐίητί<Ρης ,
ίυ§ϊανα5, αριιά Μοβώητη. νάπηια, ζάεηζ αιιοά
να&ν,βεκ σίνΐΌ-ι, βηχρί. Νζεαηά.ΑΙεχίρΙιαγτη.
άιετόλλων, ργϊηιατη ύαυεί οοηπηηηεηι. α^άομαι,
ρΓεοοΓ, ΐπιρΓεοοΓ. ΙΙζαά.2. Οά^βΙ β. άςήτη,
υχοΓ Αίοίηοί; ^«τος, Αταη$, β/ζαχ Νεβογίί.
αξίητίξ, ΓβοεΓάοβ, ρΓεο3(θΓ. ΙΙζαά. α. άξήτίΐξχ,
Ιΐίρς ϋοεΓάοδ. Μιιβ· >$. ά^ητός, ρΓεείΙηΐδ εχρεάίιιΐδ. <πτολυά(>ητος» πιιιΐΐϊδ ρΓεαβϋδ εχρείϋιυδ.
Οά^βΙ 2. Αψνη, ΑΓεηε, ηοιηεη ίιγίή ζη ΡεΙο
ροηηεβο. Ιίίαά. β. αμαζαχ,άς , 3πΐ3Γ3ειΐ5 » βεγ-,
Ια ηοιηεη. νίν^. ι . /Εηεζά. Ηΐηε εαάεηζ ηηαηίζύαίε, άμ.α.ξακόίσαα,^ αριιά Νζεαηά. ϊη Τύεγζαεζί. κάψων, ηοιηεη βμνϋ , αριιά Αύεη.
ίζΊ>.
νϊάεΐιιγ εβε ηοηιεη ργορνηιηι νζγζ. λλ(>αβος, αιηεγζ' £εηιι$. Αώεη.ΙιΙ.^. Αάξίσσα,,
ίαπίΓα } ραΐΥζαΑώΐΙΗ$. μαίνομαι , ργο μη^όο£ 4
/^*'»
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ι
ί ^
μαι , §Ιοιηει:ο , νεί §1οπιεϊΌΓ. ΤΒεοο. Ι&β. ι.
φλυαρώ, ηυ§0Γ. α^ιςον, ρΓαηάΐυπι , ρεγ οοηίνα&ζοηειη,· φιαβ αόψςον* εογγζρΜν ΐαηιεη
ΙΙϊαά.ω. ανάριςος> νεί αναςάςητος , ϊηίρΓ3ηΓυ5ϊ
Αγζβορύ. Λα ιγς αιγοξας τξίχ» αναςίς-ητος ων%
ρβΓ ίοπιπι ςαιτο ίπψΓ&ηΓαδ..
ι
IV. α αη(ε σ, τ, φ ,
οογγϊρΗηγ. Εχ- .
&ρε ασιος, ηοηιεη ςατηρί. Ι/ζαά./β. Ρζγξ. ί.
Οεογξ. ασιάτης, Αίΐ^όίεδ. άσαχρός, ΑΓοραί,
ηοΐηεη βιινζζ. Ι/πταξάσιμαζ , εχεατ&βϊΐίδ. 7%ο<^/?</. ίνκζα,σία, ΐεπιρεϊ·ϊε$. αφασία, ΐηΕεπιρεπε$, λ χζασ<ς. Αί αζ^ασία} άκ^ατίω ·, αη~
ίερεηηΐύιν,ανι ΙοαΙεί Ινενειη* ΐάσιος, ]&ύη$>
βίϊΜί Αίαηίη Αγξϊνογηιη Κε§ζ5-, εογγίρζίιιγ*
]&ύά& , ραίΥοη^ιηκΗΐη $τ. Αϊηεϊά* ίκοξάσιον >
ρυείΐυΐ». <ατα,σιφάη , ΡαΠρΗ^ε 6. ΙΕηύά* <τσα~
αιφα,Ϋίς, ονηη'ώηα αρρ3Γβη&, «ρΜείντη $ο/ζί~
βτίςο?, ^>γο ίτίςος, ίΐΐεει·. /3ατ«'ς/ος, ΓεβηΓο
γ Γ1115 , ρνοάηοζ άϊοϊίιιγ, βεά εογγίρίίαγ α ΡύοψΙ*
^Ί^νματόχ,ος, §επιε11ίρ»Γ3. ΤΒεοα* Ιά^ΙΙ. ι»
ργα
«τί^ον, 3ΐίεΓαπι. Λατίνος,
Ι3ρίεϊά3, 6^ λ/ζ'λ ά ηοηιίηε λας, ϊ>ί/ λαας,
€οηιροβία. τςάχχξος, ηοΐηεη ρζβα$} ά τςαχύζ*
βΓρεΓ , '^οηζοέ τ^υς.'

όΑΡυτ
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30ΤΑ ΙΝ ΑΝΤΕΡΕΝϋυΠΜΙΧ,
ΕΤ ΡΚΙΜΙΙΜ ΑΝΤΕ νθθΑΕΕ5
ΕΤ ϋΙΡΗΤΗΟΝΟΟ§.
I. / αηίε α
« σογγϊρίίηγ; Ε,ρεϊρε Ιάομαι,
ιηε<ίεοΓ. Οά^βΙ τ. ια^ητός, Ιέρεια*, ηωηεη
ρνοργϊηηι. Ονϊά.ι. Μείατη. Νοηηιις Ώϊοη^βαο.
ιάσιμος* Γαηαΐηΐϊς, «ί φ* λ/ζλ λτ^ ιάομαι, άεβοεηάεηύα. ιάσιος , ^(ΐιΐδ. ιασιών, ]3(ΐοη, _^7ζΜί
^ονή
Ε/εέίγα. Ονζά,. <?. Μείατη. ΊΊοεοε.
ίίίτΐΰ. }. /αιτί5ς3 ^Πίδ, ΙηβηΙα €αγϊα>. ϋοηιηηιηϊα βαηΐ , α,νιάνω , άνιάζω , ει ίίΙοΓ. άνιαζος,
ΙπΛίβαΐδ, ΐΓΪίΙΐδ. ΟάγβΙτ,χ,,Ρ^. διάβολος,
ρΗιηαιη Ιοηβαίη Ιιαίεϊ Ηοεηΐΐα ροεύεα. ιατρός , '
βεη ιητιΧξ , ιηεάΐαΐδ , άκίίιιγ ργϊηιαιη ύαοεγε
οοηιηΐΗηεηι , βεά ργοάηοϊίιιγ α1> Ηοιηεγο. <&ίίξος> Μοτίί ΤΙιεβϊιΙΐα , ι&ΐίξίος, Ρίεπαβ, Ρίειτίάεδ. Αηεερ$ εβ ίΐζός, ίάοα, Γαη&υχ. 7/ζ7ζ</. α.
Οάχ/βί. ηί ξϊ &μαΐ) βο. //ζ'<7ί/. /3. *4μα/, ςυρϊο. Ι&αά. ί.
II. / λ#£? » &^ ο οογγϊρίίηγ. Εχοΐρε ιητ$ζ3
ιηεάίειίδ.
λ. Ααοερ$ εβ 'ίημι, ηύιιο »
0Μ7η οοίτιροβέίε. ΙΗαά. 7· δ^ /ον/ος, ]ρηΐιΐ5.
νϊνξ. 3· 2Εη€Ϊά. Ειιεϊαη. 10>.ι. ^οηίαι$ ρνϊνηώη οογγζρζί αρηά Ηογαί. Οάε 6. κί & ]οη\3.,
]οη. 1ος, 13§ΪΕΕ3, νεήεηαιη, αιιη οοτηροβίΊ$χ
Ε Γ
: <ο/3ο
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ιοβόλος, νεηεηυΓη,Τ^ Γβ^ϊΚΗδ )"αου]3η«. ιοβόξος, νεηεηϊνοπίδ. Ορρΐα. ΗΒ. 3. ιοχίαιςα,
^ααΛεη$ Γα§ί«ι$, ερϊϊοεΐντη Ώίαηα. ΙΗαά. «.
οίομαι, ροϋο. 77/7%/. τ. Οά^ββ. ξ. οφιονίιΡας,
ΟρΗϊοηίιίεδ. «αταν^ιονίΡιις, Ραικϋοηίϋεδ. ^/ονο«ς, ηϊν€θ5. Νίεαηά. Α/εχίρίιαγίη. νΐάεΐηγ
ρτοάάσϊ Ποεηίϊα, ο& οοηαΐγβιιΐΗ ιοί ίγενϊηηι,
βοηΐ δτ1 ^/ονβος. ■
III. < /7»ίί κ, ω, α/, αν ι εογγϊρΗηγ. Εχ~
οϊρε ιϋ-γύ, ωγμος, νοχ βίίΗ βηύΗ$. ΙΗαά. 6.
Αϊοαηά. Τύεγϊασ. Ίύζω, είαιηο, ΠΒϊΙο. ΙΗαά. ο.
' ϊωχμός, ρεΓίεακίο» ϊηΓε&^είο. μνιω<Ρ»ς, 8,1ρ;οί:αδ. Νίοαηά. ΑΙεχϊρίοαγΐΐι. ηα-αλΊωξις, «ε-ξύίωξβ, φιαβ άΐοαί, ροίιϊηΓεειίΜο, ρΓΧΪηΓεοιιιϊο.
Ηεβοά. ίη Αβρία. φΒ-ιώτης, ΡΙπΗίοΕ», εχ
ΡΗι'ΙιίΑ Ήτ/αίνω, ρίη^αε&αο, οοηιιηνιηε Ίαίνω,

ΟΑΡϋΤ

XX.

ΌΕ
,ΪΟΤΑ ΑΝΤΕ ΟΟΝδΟΝΑΝΤΕδ.
I. ι Λαίί β > 7 » <^>
εβ ' Εχοϊρε αλίβαπτ-τον αρηά'Νϊοαηά. ίεβε νεγραγα. τ'ιβυξίζ,βα
ι ίβνξ, ΤϊένΐΓ, οίυϊία$ ΙίαΠα. Ηθυ. Η1?. 2. Οάε 6.
άΙηβεΗΐηιηί ρεν υ. Ίιβίξίος , Τίβεπιΐδ. ρΊγιον,
ηΐ3§τ5 Ηοιτεηϋιιπ). ρΊγί<ϊ ανύ , ριγηλός., Ηοητεη«1ιΐ5. ριγίω, Ιιοηεο. ριγόω, ίιϊ^εο. ΙΗαά. α.

ΕΤ 0ΟΝ5ΟΝΑΝΤΕ5.

7ί

£^7· Οά$ίΓ·%,· Ηεβοά.ίη Ο/γρ. σιγάω, £9θθο.
σιγάζω,
Γαςϊο. Οάγβ". τ. & α/ία, φια
αί> ίί! ΌξτΗί ηαβσιιηίιΐΥ. όζΐ-γανον, οΐΊςαηααι.
Ορρϊαη. }. Ογηε^εί. αΐϋ βεΥΪΐιιηί ο^ίίγα,νον.
άκι^άλιος, ΑαάαΙϊχΐΒ, ερϊήιείιιιη ΡεηντΑ$ ι.
^Εήεϊά. /εΓαλ/ος> ά ηιοηίε ΙάαΙο. 1<Ράλιον.\ ορρϊάηιη Ογρτϊ. Ι<Ρομίνν)ς, ηοιηεη ρνοργιαηι ραίβηι ϊη ΪΙϊαά. ^αη^ύω, αιιοά
<&η£'ΰω> 3^α3εν
οχ Γηβ Γαϋυηϋ, ρι-οίΐυο. Νΐεαηά. ΊΊιεΥΪαν. αύ
1>οε β( <ΏΠΰΝτΜς, ηοιηεη ρνορνίιιιη. ΣκΡόνιος,
δκίοηϊυδ. Οίοη^β. Βιάοηϊα Ώίάο , αριιάνίνξϊΐ.
ρτίΟίίί.ξ^ αηίερεηιιΐύιηα ίοη^α, &ηεϊά. ι. Χ*λι«Γο'νίον, ηονιεη ΒενΙα > χίλι<Ρόνίΐος , ΗίΓαπβίηϊηοδ ; ρΥοάυειιηίΗΥ, φιία χίλΐιΡών ]οία ίοη^ο
οοηβαί. Ηεβοά. Ιΐύ. χ.
II.* ι
3-, λ, χ,
Εχεϊρρ Κί'
&ννία> ΒιεΗγηία, & φια
ίβο. Όϊοη^β. Ι&ύν&>, <1ίπ§0. ///λ*/, ψ. οογγίρϊίυ.γ αίρ Ηεβοά. ϊη
Ενξ. Ι&ΰντας,
Ϊ3νντ$ς9 £τ βιηϊΐϊα,
^ιιβεΓη&ϋοι· , γο&ογ.
ηοηιεη ρνορΥΪΜηι αρηά ΤΙεοον. σ&ωνία. , ραη , ΤΒταεϊα.
νϊΥξτ. ΕεΙοξ. ίο. Τ/3-ίίΗΌν, ΤΪ£ΐιοηιΐ5. ας/κ/ν«,
Απαη», αϊ Ανίεια ορρίάο Σαίίϊ. Ρ^ΪΥξ. 7·
/Εηείά..Όνϊά.
Ραβ. ίχισίη, ίίιρρίίεαπο, ϊχισ/ος, ίΰρρίεχ, νϊάείιΐΥ βετΙοΙ> εοηεηνβιιηι ίο(
Ιγενηπη; αιιη ίκίτνς, .ϊκίηύω, &βιηίΐϊα ργιηιαηι οογγϊρϊαηί. ίκαρος, ιχάς-ιος , ραβΐηι ο/>νϊα
βιιηί. νικάω , νίηεο , νικίας, ΝΪΟΪ35, νάαν^ος,
£^ λ/λζ α νιχάω, νεί νίκηβοΥτηαία. σικανίη> δί03ηΪ8, εοΥΥΐρϊί ρνίτηαηι ?η δϊε»ηυ5. νϊΥ^.^.
Μηίϊάι σικίλίη, δΐοϊΐί». /#»£· δίεεϋςίβδ ΜυΓχ.

ν; 4
η6
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σ/κ«λί? οογγϊρΗιΐγ α Όϊοη^βο. φοινίχίος, ραηϊοεΰδ. ΤΙεοενϊί. Μ^ΙΙ.%. φζίκαλίός, ΗοΓπήουδ,
Η1?γ. 3. ΑηώοΙ. φ^ικω^ης, ΗοΓΓΪίϊονίδ , βιιηύ
ά ηοπηηε φφϊζ, φξΐχ,όςι τηΥ <φζίχα, ιίιοΐϋδ
ίηαρίεηδ, ρπΓΠίΐ ΗαέΙαιίΓη 2§ΐΐαίίο; αηοερ εβ 'ιχίλος, Ππιϋίδ, εονγϊρϊί. Ιίϊαά. λ. δτ5 λ£
Ηεβοά. ΐη Ενξ. ιλα^όν, ΐϋΓΓηαείιη. Ιίϊαά. β.
ίλασ-μός, ϋ\λ<άΙ\ο, ρΓορϊπβάο. Αύ '/λαος>
ρΓορϊπιαδ./ ίλάω, ρΓορίααδ Πιπί , ρτϊιηαιτι ύαΙεηΐ οοινιηύηεπι , ιλίός ρτο ίιλίός, Ι&ΐϊβυΐαηι,
^ονεη. Ί'λιος βειι ϊλιον , Ιΐϊϋπι, Τνο^α ιιοιηειι.
ίλισσάς, αιηηϊ$ Αϋϊεα, οοννϊρϊί ρνΐιηατη, $1α·
ΐίη$ 4· Τοείαϊά. ιλνόίΐς > Ιίιηοίιΐδ. Αροίί. ίϊα. 2.
χιλίύω βειι χιλόω , ροΓοο , Πι§ίηο. Νίεαηά.
Τΰενϊασ. £τ' εα , αιια Ιϊαο βιιηί , τιί χίλωο~ΐζ ,
Χ^λια, ιηίΐΐο. χιλιάς, οΜία$. χίλιοι, πιίΐΐβ.
μ'ιλυτος, ΜΠε£ΐι$, ηοηιεη ψτΐίϊ. ΑροΙΙ. ίισ. ι.
μίλίλωτον βευ μίλίλωτος, Μεΐίΐοίυπ), βοιιί
ηιεΙίρΙψΗιαη αϋιιά νινί*. 4· Οεονξ. όμιλα^όν»
£απαια((ΐιη. Ιίϊαά. μ. όμιλίω, νειΓοΓ ουηι 3.Ηςνιο. Ιίϊαά. α. ομιλία, Ηοιτίϊΐίϊ, οοηίοεϋιχίο.
οιληνος, 8ϋ^η«5, ιηοάο Ινενετη·, ιηοάό ίοηξατη
})αίεΐ αρμά ΟνρΙ). ϊη ίψαι. φιλιτίόω , ϊάεττι αιιοά
φιλω. φιλ^μαι, νερετϊίυν ργοάηΒίΐΐΐι, αί &
φίλος, ([ύοά νϊάείην βενί ου Ιΐαηίάαιη.
III. ι αηΐε μ, ν, π, οογγϊρΗηγ. Εχείρβ
βςημαίϋ βευ βςημάωμαι, ίτεπιο , αχ εχθ3Π(1β■ίοο'ί βζΐμ^όν, εαιτι ίτεπιίαι. Νοηηιιζ. <Ρζΐμύλος, ίϋΐϊαεπ'8, 3θπυ5θϋ1ιΐ5. Μφ&αε Ιά^ίί. ι.
ιμίζω βειι Ίμίίξω, (ΛεΠάεΓΟ. 01^β χ. Ίμίζος,
εαρκίκα». ίμίξόίΐς, ίμϊξτός, Αηι&ϋύϊδ , (ΐείκΐε*
1 ,
™ύί·
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Γ3.Ϊ3Ϊ1Ϊ5- μιμχμα,ι, ίΐϊΐΐΐΟΓ. μίμνμα., μίμνσις,
ϊπιίΐζύο. μιμηλός, ίιηΪΓαηίΙο εχρΓείΓιΐδ ,
αΐϊα
ίϊηοβα&α. σιμα'&α, , ηοιηεη οαργα αρηά ΤΙιεοο.
τίμιος, 1ιοηοΓ»1)ί1Ϊ5 ρΓείίοΓαδ, οηνι οιηη'ώια
άνοοε <τϊμν) άεάη&ή. φίμωσης, 03ΐηί, νεί ίϊίοείΙχ,Γοπηαη) &3&εη5. Νϊεαηά. άχξοΒ-ίνια > ρπιηίΙΪ2Ε. Εηγϊρ. ΡύαηΐβΙ γίνομαι, ήο. γνωσζω3
οο§ηοΓοο , νΐάε οαριιί ι ρ. ^ίλφίνιος ά <Ρϊλφϊν,
ίΓίλφΓνος. <Ρίνιισις, ίη νοπίοεπι Γεα £7Γϋηι €ιχτ
ουπίίέΐΐο. <Ρινήις, νοΓίίεοίϋδ. ΙΠαά.ί. ΟάγβΙζ.
^ιήω, ΐηβαγ νοτΗοϊς εϊγευηιαξο, & αΐια
ίοε εοηιροβία νεί άεγϊναία. ίξινίάς , οβρπίϊάΐδ.
Οά^β". μ. Ινα,χάζ,ηοτηεη βιινη. Μον, ροΙΙεηοϋ
οοΐΐί ηβΓνυδ, οοαράϋ. ΙΗαά. ί. χινίω, χίνημι,
πιονεο. ΙΗαά. β. α1. Οηαηΐϊΐαίεηι εαηάειη βγ·
ναηύ, αηα αϊ [)ΐ$ βιιηί. κινύφιος, νίγ^ίΐ. τ,.
' Οεοτξ. λαχίνιος, λαχινιαίς, ηοτηεη Ιοει, Τίιεοο.
ϊη Ιά^ΙΙ. Ώϊοη^β. νϊγξ. ΖΕηεϊά. Μινωϊος, Μίηομίδ. νϊγξϊΐ. 6. /Εηεϊά. πτυνύσκω, πκ>ηεο,
ίβρβΓε Γϊςίο, εογγίρϊίιιγ ΙΗαά. ξ. σινομαι, Ιϊεάο , Ιχάοτ. Ηεβοά. Ενξ. Οά^βΙ μ. τιηνακξία,,
Τίη^επα. 3· ^Εηείά. Ώίοη^β. άγνίω, λ&ο, ζάάυοο , ργοάααίηγ Οά^βΙ ξ. ξ? χ. 8^ ΙΗαά. ω.
ίΊ'μαητίΙς, έ ]ονε (Ιείβρίιαδ , ργϊιηαηι ύαίεί Ιοη£απι} οί> οοηειιγβιτη ίού Ιγευϊιιτη. ΐν^Η&ίιΡϊΐς ,
ΕιΐΓΪρίοΙεδ, οογγϊρϊίιιγ ϊηίεγάηΐη ·} Μ<®ατ(, ίηατοραΪΓ. Οά^βΙ α. λκαταξω, ογο. <πτν^ιβόλος%
ίεηειη |30ϋ1»η5. ριασίζω, νεηιίΐο, ά ριπτή.
Οά^βΙ 3·. ριπταιον, Κιρίκαπι /εα Κΐρήοεαπι,
Μοηίεί ϋίρύαϊ. ΰϊοη^β.
IV. ι αηίε ζργοάκΗίαγ, «ί σίμίςαμις , 5ε^
πώβπιίδ.
.
- Υ.ι

ί7§
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V. / αηίε σ, τ", φ, χ, οοντίρΗιιν. Εχοϊρε
βισαλτης, Βί&ΐΐδ;, ροριιΙη$ 8^ύϊαι$ , , νεί
ΤΒναεϊαΐί. νίν&. 3· Οεον^. βισαλτία.* Β\Γά\ζ\ζ, γεάίϋ Τ&ταοϊα< β^ισύς, ΒΓΪΓεϊδ > ηοηιεη
ρηε11α>. ΙΗαά. α. ϊσαν^ξος, β'Πΐίί ΒεΙΙενορ})οηΐϊ$.
ΙΠαά.ζ.Ισρφαζίζω,&φΐίρΆίο,Έιάχφιο. ΙΗαά.
ζ. Ηφοά. ίη Εν£, Ισαίος, ηοτηεη ρτύρτΐατη
ρΒεΐονίί, 6^ αρρείΐαϋνυ,νι, ίΐπιίΐΐδ , ρ3Γ. ~Νί,οαηά. ΤΙμυϊ. ισάζω, χ'^υρ, ζάχψιο, Ποεί
'ίσος ργΐηιατη εοτηηηιηετη 1>άΙ?εαί. χονίσαλος Γεη
χονίσσαλος, ριιΐνίδ. ΙΗαά. γ^μισίω, οά\. ΙΗαά.
ξ. νίσυρος, ηοτηεη ίηβυΐα. ΙΗαά. β. <&ιαι<Ριχάς ,
Ρίίκϋοοδ, α Ρ'ιβό'ια. σισΰμβψον, ΓεΓρϊΙΙππι ΓγΙνεΛκϊ. Νϊεάηά. ίη Τύενζα. νοσαί σίσυμβξα,
ρνίτηα Ιοηξτα. σίσυφος, δίΓ^ρΙιναδ , ηοτηεη ρνορνϊατη, οογτϊρϊΐπγ ά ΤΒεοξτήάε. σισυφ&Μς,
δίίχρΗίιΙβδ. ησιφάνη, Τίίΐρΐιοηε, 6. Μηεϊά.
■φΒ-ινίίνωξ 3 Ηοπιϊάεδ ρεΓ(1εη^. ΙΗαά. 2. ϊτία
βετι <τ€»,
Οά^βΙ χ. τίτλος, Τϊε/ηίδ.
Ρβτβ. ι. ΕοΙο£. ΤΒξοο.ΙάρΙΙ. 3. ·νψταγ,ν$ς, τμτο,76ΐ «α > τ^των/ς, ερΜεία Ρα11αάϊ$. <Ριφαίω,
ςαεείΌ» ΙΗαά. <ω. <Ριφήτα>ξ, ςοχίΐϋΟΓ, ίηά&^αϊογ. 'ίφιτος , ηοτηεη ρνορνϊητη. ιφιος, ίοήΐδ 9
ΓοΒιιίΙαδ. ίφιγίνιια, ηοτηεη ργορνΐητη. ιφίνοος»
£οτύ ιωεηϋε , & αΠα αϊ ίφι άεάα&α. τφφυλλίς , ΐπΓοΙίιιιη ; αηεερς εβ «νιφάσχω βειι <ώπφαΖσΊΐω, άΐεο, εοπιπιεπιΟΓΟ. ΙΗαά. χ. Οά^β,
ο. χιχάνω» βίΓε^υοΓ, εοηνεηϊο; εχεϊρΗητ Λ
ΟγαηρηαίίεΪΒ , βά ΰογγϊρΐίηγ αί Ηοτη. ΙΗαά.
τ. λ.. & αΐίίϊ. χίχοξα, εΐεΟΓε». Νΐεαηά. ΑΠχϊρΒατ. χιχωξη νεί χιχάςιον > ρνοάαοϋ & Ηογαί. ρΗτηατη & ρεηηΐί. Ηί. ι. Οά. ?ϊ.
ΟΑΡΙΙΤ
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"ΥΡ8ΙΙΌΝ ΙΝ ΑΝΤΕΡΕΝϋ^ΤΙΜ^,
ΑΝΤΕ νΟΟΑΤΕδ, ϋΙΡΗΤΗΟΝ(30δ,
ΕΤ ϋΟΝδΟΝΑΝΤΕδ.
I. ν αηίε νοεαΙε$ & άϊρ&ίίοηξοί εογγίρΐΙιιγ. Εχεϊρε ίνυάλιος, ηοπιεη Μαγίϊ$. Ιίιαά,
β. Όϊοιι^β. κυανοχαίτης , 0£ΕΓυ1ε2ΐη οοΓηαίΐι Ιιβ1>εη5. Ηεβοά. ϊη Λβρίφ. κυάνίος, εχπίίειίδ.
ΙΙϊαά. λ. Ηεβοά. Αβρϊά. & ίαιηεη κυανός, ργϊηια Ιγενϊ εοηβαί. Οά^βΙ «. & αΐϊΐϊ. ι&λατυ/έζω, ογο (ΙίάαέΙο ΙοςνιΟΓ. ΤΙιεοεγϊΐ* Ιά^ΰ.ι^.
μυίλός, ιτιεάιιΙίΕ. ΙΙϊαά χ. μυίλόυς , ιηεάιιΗοΙΐΐδ. Οά}>β\\. ηρύίλος, 1»&πιιη, 1>α1ηε3ΐθΓΪυπι.
«Βτυίτίαβίί Όνίτίϊΐ , οοα§ιι1απι. υίπίς, ρΐανίβ.
Ηεβοά. ϊη Ευ£. αισνήτης, ΛΓ^εΐεδ, ηοηκη
ργοργϊιαη. ΙΙϊαά. ν. μυοοΓο'^ος , ΓηιίΓεδ , τεείρίβη$ ; νϊάείιιγ ϊά βενϊ οΐ εοηειιγβιΐΐη ίο( 1>γενϊιιτηβγΐΐαύαγιιηι. μΰχςος , αυοά ίίτ1 μίίνξος, ^κα
γαΐϊοηεβογίαβΐί ργοάαεϊύαγ.
II. υ αηΐε β, γ, (Γ, εογγϊρϊίκγ. Εχοϊρε
γηα,ΐος, <3γ%χν& /αναχ, Ογ^χζ ρα/αχ. ΙΙϊαά.
β. &ιτγάτη(>, ίϊ1Ϊ3, εχεϊρϊίιΐΥ α αηϊΙ?ιι$άαηι , βεά
οοΥΥΪρϊΐυ,Υ Οά^βΙ <Ρ. & αΐϊίϊ ραβϊτη. Οηοάβ
ϊη ρΐηναΐί (Ρυγατίξΐς , 'νεΐβπιϊΙϊ$ εαβη$ νερεΥΪαί«γ ργιτηα ργοάυ£ία; ϊά β( ρεΥ Ιϊεεηίϊαηι, ηϊ
ία νοΰ( α&άνατος, <ΒΤ£ΐαμ£Ρ}ΐς , & ϊά βειινϊ
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αΙϋ5. μυγαλίη , νη\ι$, αΓοηευδ, ργο μυογαλΐη.
κυμαίνωβεη χυΙ"άω, §!οποίΐιπι Γελοίο, ϊΙΙυίίΓΟ.
χυ^άλιμος, χύ<Ριμος, ϊ11υΠπ*5, οείεβπδ. χύίΊςος, ίΙΙυίΐΓίίΙίπιιΐδ , & α/ζα ά χυ£ος βι£ΐα } &*
χυ^οω βεη χυιΡκίώ. μυ<Ραλίος, ύηηιϊώιε-. Ηεβοά. ϊη Εν£.
."
III. υ αηΐε θ- , χ, λ, μ, οογγϊρίίηγ. Εχεϊρε ίξνΒ-ριάω, εγιώεβεο ; εύγγϊρίΐηγ ίξυ&ξαίνω, πιΒείααο. ΙΗαά. φ. (Βν&α,γόζα.ς , ΡγιήΆ§θΓ35. <ππ;3·ίίΓών , ραΐτεάο. Νίεαηά. ΤύεΥΪ.
πΒ-ΰΒ-ιος, ηονιεη ΛροΙΙίηίς. μυΒ-ϊίμαι, ΓαβυϊοΓ,
εητη αΙη$ ά μνΒ-οζ, νϊάε εαρ. 6. ρναεερίυτη 6.
{ξυχΑχίω, ΐηΐιί&εο, άεπηεο. Ιίϊαά.'ζ. Οά^/β.λ.
ί^υχανίω, ΐάεηι* μνχάομαι, νεί μυκάω, πηιΕΪΟ· μυχ*Β·μός, ιτΐΰ^ίαΐδ. μΰχημα., ΐάετη.
Τύεοεν. Ίάτβ, ι<?· ®ά$β Η" φνχιόιις, φυχώ^νς,
&1§οΓο5, άΙ^ά &ϊ>\ιηάαη$. Τύεοε. Ιά^Η.ιι. φυχίον βεαφόχων, β!§3, άψυχος. 3-υλα.χϊς, ρεηη$
({ΐιοάάαηι ραρανετίί. Νϊεαηά. ΤύεΥΐαε. 3-ι/λακος, Γ3οεα&, ΑνϊβορΙ). ΡΙιιίο. &νλα.χόίΐς, ΐηΑατίχεεί. χο^χίλιον, ςοηοΙνρΙίΐϊΓη. Ρτοάιιειιηί
& Ι,αήηί. Ηου. Ιίί>. 2. βεν. 2. <&α,μφνλία, ,
ηοηιεη γε£Ϊοηϊ$. ΰϊοτφβ σκυλάω, αυλάω, συλίύω, Γροΐϊο, α σχυλον, ίροΙϊνίΓη, £ί^ σΰλον,
Γροΐίυιη. σφον^ΰλαον > νεΓΕεΒΓ^ , οοπηρ3§ε5
ιηεπι&ΐΌΠΐιη. σφόν^υλος ίατηεη & σφον^νλιος,
' εογγιρϊηηί υ. ϊΙΙιιά αρηά Νίεαηά. ϊη Τύετζαε.
ύοε ΙΙϊαά. υ. ύλαχόμα)ξος, ΐΛΐχβχε οοηίΐιεΐιΐ5._
Οά^ιβ ιν. ΰλάω ίαιηεη, υλαχτίω, ύλαχνί,
βηιιΐϊα εοΥΥΪρϊιιηΐ ν, ρΥοάηείίηγ ύλα,χόω, 1ατχο. Ορρϊαη. ΗΙ. 3· βαιί Φ"5 ύλαχόίΐς , & νλαχ/«Γ»ς> ΗγΙ&άάΐ$, ηοηιεη οαηϊ$. φνλίί^Νς, /
" ΙΗαά,

ΑΝΤΕ νΟΟ. ϋΙΡΗΤΗ/ΕΤ ΟΟΝ5.
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3Ηαά. β-, ηοηιετι ργορνίνιη. φνΑοπις, ρα^ηα,
ρΓοεΙϊιίΓη. Ιΐίαά. λ. & Ρίφτή αΐϊίί. αμυμάνη»
ιιοιηβη ργοργϊηιη βίία Ώαηαϊ, ίνΒ-υμΐϊμαι > εορ'ίο, Γ3θοοϊηοΓ. ίνΒ-ύμημα, εηΐΗ^ιηεΓηβ.
3-υα^μαι, εχθ3ΐκ1εΓν.ο,
, ί ^ουη^οδ.
Βυμ,αίνω, ϊγλΓοογ, α Βνμάς, βηΐιτιυδ, ΪΓ3,
ργϊιιια Ιοηςτα ρηβϊηι αριιά Ηοιηεγχιηι. 8ϊν §υμήξης,
&η'.νηο ρΙαοεΓ. χ,υμ,αΐος, Ουτηχυδ
^«ΟυιηΒηιΐδ. κυμαίνω, βυ&υο, αείΐαί:. /Λλ<&
ξ. χ^ι/μώ^ς , ΓΗβκΙιΐδ, 3ΐ§ϊάϋ5. Όίοη^β άδ
βία 6υΗ$. λνμαινω, ρυτ^ο, ριιπίϊοο, ηοεεο.
άτιολυμαίνομαι, ρϋΓβΟΓ. Ι/ίαά. α. νμίίς,γοΒ,
& βτηϊΐΐί οαβη$, ίμίτίζρ^, νεΟει*.
IV. ΤΓ άιιίε ν, 7τ, ρ, οογγ}ρ}Ιϊΐγ. Εχοϊρβ
ΈιΒ-ννίά, ΒίιΗ^η;α. Όίοη^β^ύναος, Ογπευβ,
ηοιικη ΑροΙΗηϊ$. λιτπίομαι, ιηοεεο, λνπίω*
Τίβο€χ. Ιά^ΙΙ. 2. τξ^παω, ΐετ&ϊο, ρειΓυτο.
'τ^υπανοϊ , τξνπάνη , ίεΓεβπιϊη , αριιά 8ιιϊάαίη*
ϊράπημα» ΓθΓ3πιεη. ί,ηάΙΙ. Ιϋ. 2. ΕρΐξΥ. γυξοω , ^\x^νο , ϊη ξγιυτη ΐΟΓςυεο. Ορρίαη. Ηϊ>. 3.
ϋ^ηβξ. χΊ/ζηνΗ, 0γΓεηε. 'χϋ^ιος, ϋο η:ηιΐ5, Λ
■χ,υξϋς, 3ϋίΗθΓ!Γ38. μυξία , μ'νξΊος. 11}αά. α. Ηεεειη ιηϊΐΐί». μυξΐά\, Μγπ'35. μυξαινα } ΜυΓεεη3. Ηογαΐ. ΙϊΙ. 2. βγτη.%. πλημμυξία , ςεΠλι
ίηυηάο , Γέβ3§ηϋ > πλημμυρά, ΰϊοη^β πυξίττιζ, ργπτεϊ. σνψσ^ω , αραά Τάεο€γ}(. Ιά^ιΙΙ. ι .
& αΙϊΜ. βφύραηα, ηοηΐέη ρ}β;}$. τν^όας, ε&Γεοΐυδ, ρ3ηίδ εβΓεο οεπηίίίοδ, ϋογγϊρίίυγ τυ~
^όίντα αριιά ΤΙμοουΗ. Ιά^Π. ι. βά αΐααιί ββε
συνίζησιν , άηαγηηι Ηίεγαγιιτη. 8-ϊΗφΙεχ τνς<ίς
ργοάϋοϊΐιιγ 1/ζαά. λ. οογγϊρϊύκγ ϊη βάτραχομ>
·π#>οω, α)3§ια1ο, ϊη εδΓειιηι εο§ο. φυ^άω,
ί,ϊΐΐτ III.
Ρ
ςσα>
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οοιτιιηίΓοεο , βειι φύ^ω< Ηεβοάυί ΐη Εν§. Ηϊί
αάάε βονηιαία Α -αΐρ, ηηοηιιη αΉαάαηι Ιοη^α
βηηί : κ( πύζα,μος, Ρ^ΓΗΓηϋδ, ηοττιεη αάοϊεβεεηίϊ$ , άε ααο Ονϊάϊυ$ ΐη Μείαηιογρ}}. πυξαμίζ)
ργταπιίδ. πυ^αίχμγίς , ργ'Γ£Εθ^ιηεδ. ΙΙϊαά. β.
Οααάατη Ιγενϊα βψι(, υί πΰ^α, Γ0§υδ. ΙΙϊαά.
<Ρ. πυράχ,μων , Ρ^γηογποπ, ηοηιεη Ογε/ορϊί 8.
ΛΕηεϊά. ττυξά^ςα, ίοιχβρδ. Οά^β. *χ> πυξίφλίγί&ων. ΟάνβΙ χ. 7τνρα'χ,αν3·α , ηοΫηεη ρΐαηία.
Νϊεαηά. Τίιεγϊαε. ζ)ηαάαιη οοτηηιηηϊα βαιί,
κ( πυξήνη , Ρ^Γεηε > ρ/ϊα Κεξΐ& ΒεΙν^χιτή. πυ£α&7>)ς> Γρίεηςίεηδ ϊηίΙ»Γ ί§ηϊδ«
V. Τ αηίε .σ ργοάιισϊίιιγ. Χξΰσίος) βιίΓειίδ.
ΙΙϊαά. α. οογγϊρϊηηίΜΥ Ηλύσιος, ΕΙ^Ιΐυδ. θύ
σανος, ΗπιΒπα βεη ηοΗιιδ, αηαΐεε.ά ογηηιεηί$
άερεηάεηί. ΙΙϊαά. β. αίϊαιια?ιάο νεγβιχ ξγαίϊα
άιιρΙϊεαίΗΥβρηια. ιΉλώπιος, ]2ΐ)'Πυ5, αϊ> ορρϊάα
ΙίΙοάϊ 'βαΐ^ο. τηύσιοζ , ϊηβηϊδ. Οά^/β. ο.
νοιηροβία ά λύωβεη λόσις; ργοάαεϊ(ίίτ λνσίζωνος, Γσίνεηδ ζοηαπΊ. ΟνρΙ). 1)$τη.\. λυσιμίφμνος, Γοΐνεηδ οπΓαδ. λυσίπονος, Γοΐνεηδ ΙίώοΓεδ,
οογγϊρϊΐιιγ λυ&ιπιίιμων, Γοΐνεηδ ηοοαιηεηο.
ΟνρΙ). Ιψηι. ι.
VI. Τ αηΐε τ, φ, χ, ρογγϊρϊίηγ. Εχοϊρε
ατζυτώνη , Μϊηεννα ΕρΜείυηι. ΙΙϊαά. β. άύ~
τίω, εΐ^ιτιο. ΙΙϊαά. μ. φυτάλμιος, Γαΐοτ. ΟγρΙ).
ΐη Ι)^ηιη. φυτα,λιά , ΓβΓβηδ ρΐαηΐβδ βεη 1οευ$
αΓΒοηϋυδ εοηΠαΐδ. ΙΙϊαά. ζ. & μ. νλυφάζω>
ΐοιηυεο νεΓΓυ. ΙΙϊαά. υ. αλυφάω, Ινενε εβ
ΙΙϊαά. λ. & αρτιά Ηεβοάητη & ΤΙεοξ. χωλύφων, ραηϊ$ ανοΛύΙεία νεβςεΐ/αηίητ. ϋβανραί
^Ηνει.
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^υνεηαΐϊί, τνφομα,ι, ίϋίτιο ϋιίεβοΓ. ΑροΙΙοψιϊη$ ίϊίγοββααιάο , τυφΐίμαι, οίΓεΓΟΓ, ίηίοΐεΓςο. β^υχάνω, ε')\ιϊο. βξυχάομα,ι, Γμ^ϊο.
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ΟϋΑΝΤΪΤΑΤΕ
ΑΝΟΙΡΙΤϋΜ
ΙΝ ΡΕΝΙΙΕΤΙΜΙδ δΥΕΕΑΒΙδ, ΕΤ
ΡΚΙΜΙΙΜ ΌΕ ΑΕΡΗΑ ΑΝΤΕ
νΌΟΑΙΕδ.
Έίεηηϊύηΐιχββαΐα ^ιιαπΗΐαίβαρε οοξίιοβοΗηγ
αεοεηΐη & εοηίγα&ϊοηε , ηΐ αΙϊη$ γαίϊοηεε
ξεηεναΐβ! εαηάετη ϊηάα^αηϋϊ·, οίο ΐαοεατηιΐί.».
ζ)ηπ εηϊΐπ ηοη νίάεΐ ϊη νοεϊΙιι$ βζΐ&ος , μυ&ος
ργοάιιεί: οογγϊρϊψιε ϊη 1>ϊί, φίλος, λί&ος,
φύλον, & ΐά £εηιι$ αΙη$? ηυαηιιη ρτϊηια εϊγοηηιβεΒεηάα εβεηΐ, β ]οία Ιοηξο εοΐΐβανεηΐ,
ΐίίβιφγά οηρ. γ. άοοΗΪτηη$. ζ)ηοάβ αΐϊεηί οββεγαίηγ οΜΐφιης , »ί τω βώ&ίι , τω μν&ω, τω
φίλω, τω ζΰλω, εχ αι]υ$ αεεεηίιι ηιΐίΐ
ψιαηΐϊίαίε βίαίηεγε ψιεαί, γεάεηηάηηι εγϊΐ αΛ ,
ΰαβιιηι Ϋε&ιιτη, ηηΐ ίαοχ ψιαηΐϊΐαίετη νοεϊί ζΐίϊηί
ραΐεβαςίεί. 8οίο ϊηίεγώιτη ργοάιιεϊ ί>αε φίλος,
ξυλον,
βιηιίΐϊα: βεά ία ργορίεγ Ιϊ^Μίοαίτι ,
^ηα ηαίηγα φηοηυε Βγενε$ νοεηΐεί εχΐεηάΊΐ,
ίιοη φιοά αηειβϊ{ε$ ϊ/1&} ϊη ϊ11ϊ$ άί&ϊοαϊί>«αβηί
Ιοη^α.
άκων ρνο άίχων , ϊρβα ςοηϊγαί,Κοηε
Ρ 2
ηυαη-
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ηχαηίϊίαϊετη βίαιη ργοάϊΐ. 8εά ηαηε αά ΐά ψιοά\
ζηβϊίΗΪιηιιχ ί αςαφοαια.
I. & αηίε α, η, '> ο> εογγϊρΗηγ, Εχαιρε
χ^άας, ο^ροϋ. ΙΙΐαά. τ. ΑροΙΙ. ίΐί>. ί.,λαας^
Ιβρϊδ. ΙΙΐαά.
7ταμφα>ίς, νιηάΐ^αβ Ιαοβίΐδ.
Ονρί). ί)^ηιη. %η βοίετη, πξαος» πφιύς, άΐρΐι·
ίΐοηξο αιιαηίΐΐαίειη άοαηί. αύξ, ακΓ. Οουυϊ*
ρΐΐιιγ ΐηίενάιιτη «Γα^> ΙενίΓ, άΐεΐίκγ εοπιηιηηε*
ί,οηξταηι εβ. ΙΙΐαά. 7· <Ρα\'ς ) λα<ς , να/ς , πτολίμαίς, ηοιηϊηα ργορνΐα. αΐξ, ίπιρεαΐ5. α^ιφ/αςαος, ΑιηρΗΪ3Γ&ιΐ5. αο^, οογγΐρϊίαγ. ΙΙΐαά.
ξ. φ. ργοάιιεΗηγ αϊ Ηεβοά. ϊη Α/ρ.
ίαζ»
ζ'»
οϊνοϊιηιβε&ίίιΐτ αοξ. χαός , 3ηιΐφΐ\ΐϊ ,
ηοβίϋϊ. Τΐοεοε. Ιά$11. 7·
II. α αηίε υ>
ω} οογγΐρϊίΐίΥ. Εχοΐρύ
Λ»ν, άμι&άων, αλχ,μάων, <Ρΐ(Ρυμάων , λι,ίάων,
μα,χάων, χα1ων, &Γ5 βηΐΐΐα ηοιηϊηα ρνοργΐαί
$ιια ϊη οΜίψιο ρεγ ο ΐηβε£ίαηίηγ. οΚαίων, οοπΐ65 , αίϊεεία. ΙΙΐαά. ψ. μχσάων , ιίασάων ργο
μχσων, πασαν·,
βτηΐί($ §έηϋΐνΐ ΰογΐσΐ*
νϊάε εαρ. <?. τιοσα^άων , α ργοάαεΐί αραά Ηύ'
τηεΐΜΜ ίϊεεί ϊη οΙΙΐφιΐ$ ω γείΐηεαΐ.
III. Νοιηΐηα άΐβ^ΙΙαία ϊη αος οχ^ύοηα, Φ*
βιΐβαηίΐνα ργΌάιιαίηίιΐγ , «ϊ ναός, ιεπιρίιιπι.
λαός > ροριιΐιΐδ , αιτη εοηιροβίΐί: 7ταός, αίΚηϊ$«
Νΐεαηά. τύεγ. άΐεΐίηγ & 7τηός. ΙΙΐαά. > Οά^βΙ
ψ. Αά αά^εοίΐυα ΐη αος οχ^ίοηα εογγϊρΐυηίΜΥί
Μ κίξαός, οοΓηιιηΐ8.
I V. Νεηίγα άΐβ^ΙΙαία οογγζρϊαηί ρεηνΙίζ->
ηιατν, είΐαιηβ ργαεεάαί νοη/οηαηί, ζιΐ φαΌς,
Ιαΐϊΐοη. #α'ος| εΐιαο*. Εχεΐρε φαξρς , ραΐΐα,
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ρ^ΐΐϊνιτη. Οά^ΐρ. α. ^αοά βιατη ηηαίΐΗίαίετη αε«
κηία βιίι$ οβιηΑίί. ΡτοάηαιηίΗΥ εϊϊαιη /ογ~
τηαία ώ αω, Γρΐ^ο, υίζαης, νείιεηιεηεεΓ ΓρίΙΙϊαά. μ. άκξανς, ηαη$ ροΓ ίαπΗΓΜ. Οά^β\
β. <Γ/σ·α>ίζ, §ΓανΐεεΓ ίρίι*αη5. ΐΗαά. β. «υα>}ς»
Ββηε ΓρΪΓαηδ. άλιϋς, ρεΓ ιτΐίΓβ Ηβηδ. Οά$]Γ.
φ νηΗ$ ίη άω, νιάε οαρ.)ΐι.
,

Ο ΑΡϋΤ

XXIII.

ΌΕ
ΑΙ,ΡΗΑ ΙΝ ΡΕΝϋΙ,ΤΙΜΙδ
ΑΝΤΕ αθΝ50ΝΑΝΤΕ$.
• I, α αηίε β* 7> Λ 3"» οογνϊρΗην. Εχαιρε
άαγίς, ςαΐ ίτ3η§ϊ ηοη ροεείΐ. Οί/^ λ. «τα·νι)ς, ςΓ^βϊΙΙοδ νεί §ΐ3ε;ε5. Τίιεοε. ΙάβΙ. 2.
ίΓΰσπξα,'γος , <Ρυσ7τςαγί)ς , ίηίεΐϊχ. ίΐ>7τςα7<ς,
ίεΐίχ; ίογτηαηΐηγ εηΐϊη Α 7γρ<*70<:» ηβ§οείαπι.
σφ5α7'ί » ίΐ§ίΠαπι. Ογρύ. ζηο^ιη. ταγός, <1αχ;
οοΥΥίρΐίιΐΥ αϊ Ηοιηεν. ΙΙΐαά. ψ. λ^<Ρας, ηοτηεη
ργοργΐιιτη. λά(Ρων, ηοιηεη βηνϋ. οϊλώΡης,
Α)3Χ,
0/7». όπα^άς, ί^ιηιΐΐάδ, οοπιδδ.
στΓΰ/ίΓ/Ι, ϋειτηςε
ρ3ΐπιε8.
II, α Λ»ίί χ, λ, μ, ν, ΰοΥΥΐρίίΗΥ, Εχοίρε
οίκων, ϊηνϊθΐ$, ργο άίκων, χνάκων , Η&Βεηδ
ςοΙοΓεω δΙΒππι ΐϊΐίΛάπι Η»νΒηϋε_. Τ&εοεΥΪίαί
Ιά^ΙΙ.η. α «λλ», &Γαου1υ$ ΓηαηίριαΙοπιπι,πίΒηίρα1\ι$. £»λός, ί»χ.
ν. ομφαλ«, βοκ??α
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ρνόργ'ιηηι. Κεξίηα Σ^άϊα. ςύμφαλος, ορρί*
άατη Λγεαάίαί. 8{^ηιρυαΙϊάε5 , εοΥΎίρίίηγ.
χίφ&λος , ίΓΐςερ$ , ρεν Ιίεεηίίαηι. Αηεερ$ φ
«ίχΛο'ς, ρυΙοΗεΓ. Τύεοεγϊί. Ιίίγΰ, 6. <Ράμων ,
φ^ασ'ι^αμος , ηοηιεη ργοργηιηι, Εί ιιοιηϊηα
ηειιίγαϊη α ρηγιιτη-, ^ιμ α υεγΗ$ άε/εεηάηηΐ ,
ιιί θυμίαμα. , ΐΗ^πιΐβηια. ακρόαμα, ΆΟΐΟζτηΆ.
Β-ία,μα, ιΗεαπίΗ.. άγάνω(>, ργο αγήνω(>ι Γοιΐϊδ,
ίίΓεηυυδ. ί^α,νος^ εοΐΐβςκίβ εοεπ3. Οά^β*, α. λ,
Βιανωρ, Βϊ^ηοΓ. νίγζ, ΕεΙ, 8· ίκάνω., νεηϊο.
ηχάνω, αίΓεςυοΓ. φΒ-άνω^ αηϋενεπΌ , νϊάβ
οαρ.12. νιχάνωρ^ ηοηιεη ργοργΐιαη. Ε.( Οεηίϊ*
Ιϊα ϊη ανος , «ί χ,α,ρμανός , Οαπηαηικ. Ηπ αάάε
ηοηήηα ρι ανος, αϊ^ΙΙαΙα οχ^ίοηα , «ίεΓανο^
3ΓΪΗιΐ5. «ανος, ίικίοαι ρυ1ςΗει·$ ςοννϊρΗηγ*
ΙΙϊαά. ί> θ-) φι ανω ρνο ανύω, ρειτίϊοϊο, &&*
ίοΐνο ; εογγϊρϊίΐίγ. //ΐαά, 6, ργοάηεΗιιχ Ιΐ&, α,
Αγ^οηακί, Αροίίοη,
III, ο,αηίεπ)
ίτ, εογγίρϊίαγ, Εχοίϋς
»ν<ί7Γο,ς, ηοηιεη βιίνϊϊ, ία,7ϊ-υξ> ]ζργχ, τζφα*
ττοζχ σάζαπίζ, δεΓπρϊδ, α<σα*7τρς , ηοηκηιβΜνϊΐ*
Τ&οεγ. Ιά^ΙΙ. 4· «ςα ? ίηΐεγγο^αηάϊ ηο(α εϊγ?
αα/ιβεέΐΐίυγ, αε ργοίηόε ργοώιειίΐίΥ, αξαχ εογγίρϊίιιγ. ίυμαξύς) ί^εϊΐίδ; εογγϊρϊίιιγ, ΐά$11. ιΓ·.
3-υμα^ς, 3ηίιηο ρΐίχεηδ, §Γ3ΐ:ιΐ5$ άϊεϊί^γ £τ*
&νμή(>ης. Οά^βΙ κ, θ-ας/ς, Γςυϊΐΐα, άρηά ΛίΙιεη^
Ιϋ. 3· κατα'ξα^ ίπιρΓεεαϋίο» εχεοΓ3Ηθ. να'^ων»
βιινϊιΐΒ Όαίηιαίζχε, παςα^ος , ηοη βεηέ οοπιροΠϋοΓη εοΓροδ, νεί βηϊηταηι Ηβ&εηδ. τ/α'ξ«,
ΙΪ3Γ3. Ηή αάάε άίβ^ΙΙαοα οχ^ιίοηα ηιαβηΐίηα
ϊη α,ζος, λαςονς, 13Π15. Εΐ ροΙ^ΙΙηΙα ϊη ξος ,
υί μυαξός, ςΙειεΠβηάιιδ,

Ίτϊα ίιαε εοηιηιηηϊα
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βίίΐί ας«ς, ΜαΓ5. άξΰ βεη άςά, ίιτψΓεοβϋίο,
ρΓεοΕΕΪο. φοί^οί, νείΐϊδ. ασις, Αίΐδ, ΑΠάοδ,
Αίϊα, οογγϊρίΐιιγ. ϊασος, ^Γϋδ, ίηβηία Οαγϊα,
Ιάσων, ]ζίοη ; &ραγύεΐρΐα βειηΐηϊηα ΐη ασα*
«ί τμ'ψαία, νϊάε οαρ. 14.
IV. ααηίε,τ, φ, Χι οοτνίρίί«ν. Εχοΐρε
ά'τκ εχ αατΗ> ηοχα, 03ΐ3ΐηΐ£3δ. //ζ'/7<7. β. άχά·
της, ΑεΓίβΕεδ. <77ταρτ/ατ«ς , &βηήΐϊα Ιαρϊάυτη
& ξεηίΐιιιτι ηοιηνια. ά,α,τος, ηοη ηοεεηδ, ™?/
νβκίβ ηοεεηδ; ζ'ίέ-»/ ίηΓαιϊίΐΙ) Ιίδ. αθέατος, ηοη'
νΐΓϋδ, ηοη νΐάεηιΐναδ, άβατος, ^οηϊοε άχ,ξητος, Γηεπίδ, πΐ6Γ3ειΐδ. Τύεοεν. ΙάγΙΙ, χ. αΐζατος, ΑΓ3εαδ. ανίατος, Ϊηί3η3ΐ>ί1ί5. αόρατος,
ίηβΓρεέίΛΒϊΙϊδ. ^υο-πίζατος , ϋΓ3ηίϊία άίβϊοϊΐίδ.
«ναςατος, 6Χ60Γ3ΒΪ1Ϊ5. ίΐίφρατ»; , Ευρ[ΐΓ3ΐε3.
^■ίατο^, Γρε&ββϋίδ. 3·ί'ατ^ον> ΐΗε3ΕΓυιη, <ατ^ιίς, πιε<ϋαΐδ. ^αίςατος, ηοιηεη βκνϋ. *ςαταί^, 0Γ3εεΓ. φςατΗς, φ^ατα)^, ευπαΐΐδ, ιπΙπιΐίδ. τςαχύς, »ΓρεΓ, *$οηϊεε τ^χύς, χα,ταχ}ς, Όοτίοέ ρτο χαπιχίς ρ χα) « κατηχώ, ΓοϊΐοΓΠδ , ίΐΓβρεΓαδ, Αηεερ$ εβ Ιαχύ, οΙβπιογ,
Ιτοιηίεαβ.

ΟΑΡϋΤ
30ΎΑ

XXIV.

ΙΝ ΡΕΝϋΓ,ΤΙΜΙδ
8ΥΙΧΑΒΙ5.

I. ι αηΐε α, κ, ο, ϊη ρεηαΙίΐηή$ β^ΙΙαΗι
ΜΥΥΪρϊίαν. €οτητηΗηϊ(ΐβιηΐ άαάα, χονία, χαΡ 4
λ'*'*
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^λκέ, οξμία , άε φιϊύιι$ αφ. \6. ί)ϊ$ αάάε λίαι»,
νβΜε. Σ,οηξηηι εβ
νεί π'ηια, ΡϊβΓ,
Μβ^ΙΙαΙα οχ^ΐαηα ιίί κξώς ,.βπεδ , ιϋ, \ . Ερίξγ.
ιάς, νεηεηαιη, Γα^ϊεεα. ΙΙΊαά. «Γ. ιός, «ςυπΗδ.
«Γίος, δτ1 βηύΐια ^ηααΗίαίεηι αοοεηίη άεηιοη-.
βγαηί ; Ιήης 'ίϋ^ιος, ΓεΓεηυδ, ηηαά ίανιεη οοιηηιΐίίΐβ, ηϋ δ^ 'ίομίν. Οοητρα^αίϊνα ιη ιον ρνοάιι*
ςυηίιιγ αίί^Μοηάο. νϊάε εαρ,. ι<5.
I I. / αηΐε υ δτ" ω οογγϊρϊίηγ. Εχείβε ϊνγξ,
< ηοιηεη ανϊί , νηοΧΛψΜζ. ΤΒεοεγϊίυζ ϊόβΐ. ζ.
κίων, εο1νιπιη3. Οά^βΙ 3·. ττίων, ςοΐίιπιηβ,
ττξίων, Γειτα, δτ1 αΐίφιαηάο οοηι^αταύνα ϊηιων^
φι&ρετο ριβε&νηΐιιγ , ιιί αμφίων, αμφίονος^
€θντΐρΐίηι"7Γί^κτ'ιων", ργοάηειιηΐην φ&ίω, εοΓηιΐϊΐρο. Χξ'ια>, υη§ο. ·7Τζΐω, Γεεο, Τίεοε.
Ιά^ΙΙ. ίο. εογγϊρίίΐίΥ Νιοαηάτο, οοτητηκηϊα
βιηί,όίω, ριηο. τ/ω, ΗοπρΓΟ. ώώων % Οποη.
κ^ον/ων , ηοιηεη ^ονϊί, κϊα,
<ί/ς, ι&
III. /
73 4ν 3"> εογγϊρίίιιγ. Εχ·
ςίρε & ργοάης ■> αχ,ξΐβάς, 3οεϋΓ3ϋυδ. ί'ςι;σί/3»,
ΓΐιΒί^ο ΐη ρΐ3ηΓ<5 & &§ε:.ίΗιΐ5. 3-λίβω , ρΓειτιο ,
ΓΟφρπΓηο. ϊ'βΐζ, ΙΒΪ5, ηοιηεη ανη. ζ-ίβη%ρτ\}\ηζ, εοηοΓεαο πΐ3ί:απη3. τζίβω, ργοάκεϊίΗΥ
αριιά Ηεβοάηιμ , ιη Ευ@. δ^ αρνά Ηοτηεγηηι.
σιγή, ΠΙεηΗϋΐη, ά σιγάω. ί/λ/<Γόν, εοηνοΐαίπη,
ι'^Γίΐ ρνο
1^3, ηοιηεη τηοηή$. κνί^η> χη·.
ΐίρα. ΤίεοενΙί. Ιφβ'. 7» πί<Ραζ , ίρη$. , τΗά.
<Π£Γ»> ιτΐ3ΐΐ35 ριαπΐεβ. Νϊεαηά. Τύενϊα.χίλι^ών,
ΙιίΓαηάο. Ηεβοά. βψ§α> , οηυίΐιΐδ Γογπ. Τΐεοεη.
βς&ύς, ροηΗεΓοΓυ», §Γ3νίδ. Πϊοά* ?. ίψ&ος,
ίαηίίϊαΐδ, νε-Ι 3§πςο1α, πκίΓοΓ, νί/ ία(π,3{3·
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Ι/ϊαά. 6\ Ηεβοά. ϊη Ευρ. ί^&ιύς* ίάεηι. /&ι)§»
ιτ&ιΐδ. Οά^ββ ο. ΙΙϊαα, β. κξ&ή , ΙιοΓάεαηι.
α&αΐν , τηοη$ Τ&γαοία,
IV. ι αηίε κ, λ, μ, ν, ττ, οογγΐρϋηγ* Εχοϊρε ακιχ,υζ , ϊπιΒεοίΙΙίδ. «κίκι/ς, τίϊς κίκνος , γο
Βιιγ, ν 5. Οά$£1 λ.
καΐκος,
ι,οιήεη βηνϊΐ. νϊγξϊΐ. 4· Οεογ£, νίκ», νϊΛοιΪ2. <φο/ΐ'ίχ«, ρΗοεηκε. φς/'ν», Ιιογγογ, πιοαι»
ιπλγϊη ϊηοϊρΐεηδ. αιγιλος , ηοιηεη ύβτία ξγαία
οηργϊ$ι εογγϊρϊίιιγ Τέεοεγ* Ια^ΙΙ,
α^'λος,
»Γ^Ϊ1ΐ3. <Ρνίο.χίλιοι , άεοϊεδ ιηίιίε. ίννία^ίλίοι ,
Βονίί'5 ηιΠΙε. <λι)ς, ΙίΐϊΗίδ. κονίλ«, ςυηίΐα, ηο~
νιεη Ιιεγύα. Νϊεαηά, ΤΙεγΐαο. & Α1εχϊρΙ>αγ.
νίο^ιλός νεί νίο^ιλΫΙς , Γεοεηδ ηαΐυδ. Οά^ββ μ,
7ΐ. όμιλος, νατα*. Οάγβ.αι,. όιλίύς, ραίε-γ Α)α
φ. 7ΐί£ιλα> , νίηαιίίΐ ρεάοπι , ρα(βιη αραά
Ηοτηεγιιτη. σμίλχξ, £»χιΐδ. σμίλη, ίς^ίρηιιτι.
8ιάάα$ , σμίλος » £αχυδ. Ήϊοαηά. ΑΙεχϊρύαγ/η.
χιλός, ρ2&ο1πηι. ψ/λο^, ΐεηυϊδ; οοηιηιΐίηε εβ
φίλος, οΐ ΙϊίρΗΪάαΜ. βφμν\, γοΒιιγ, ροΓεηΕΪ3.
β^μώ, ηαηιεη Ργοβενρϊηα. <Ρξΐμύς, 30Π5.
ΤΒεοεΥΐί. ΊάβΙ. ι. χάμιξος, ηοιηεη ηυΙ?ϊ$. κλί*
/ΐΊ*ξ> ΓαιΙλ. λιμός) Γαπιεδ, σ/μ,ο^ , ίΐιηνίδ. τ/,ί/>ί>
ΗοηοΓ. φιμός, οβπιιΐδ, ΗΓοεΙΙιΐδ, €^ ηοηιζηα
οοτηροβία %η ιμος, υΐ ϊφ&ιμοςϊ ΓοΓϋίδ, ν&1ί?
<1αδ. Αηεερ$ εβ ίμαζ, Ιοραπι. άιχίνης, Μβούρ
ηε$ , οαγγϊρϊίΜΥ ίαηκη Α Τίιεοογϊύ. Ιά^ΙΙ, 13,
αττα^ίν», ηοηιεη ύεγάα. ίζΐνώς, τγις ί^νάίΓος,
οβρνίίΐοιίδ. Νκαηά. Τίιεγϊαο. 3-ζίναξ νεί τ^ίναξ» νιβγίίηιεηίηηι} ίτίάεηίι βηήΐε , οογγϊρϊίην αριιά 8ηϊάαΐη. 3-ξΐ^α,κηνίς , ΙαΛαοοΙ», /ί
ι&ξίίΓ'αξ) ΐ3&αο3$ ι&ςίοΓακίΐΊ»,
νϊάείυγ

>■','·
5>ο
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ίατηεη είΐαηι οογ'νίρϊ/, αϊ αηΐζαηο ρο'βΧα·, αρ^ά
Λύψαιιτη ϊώ.ι. 3-αμινός, ΟΓε&ει·, ίτε^ιιεηδ,
Β-αμινά, ΟΓεΒιτο. /νώ, Ιηο , ηοιηεη ρνορηιιηι.
κλίνη, ίε&υδ. μ'ινως, ηοιηεη ρνορνϊιιιη. *ρινός}
ρείΐϊδ, οοήηχϊ), Οά^β", ξ. φινίνς, ηοτηεη ρτο->
ρνηιηι. χαλινός,, ίτεηυπι, ΤΒγ^ρΙήοά. σίλινον,
Γεϋηοιτι. Τύεοονϊί. Ιά^ΙΙ. }. οοτγϊρίΜΐιίιιν καςχίΐ'ος» οαηοεΓ. Ορρίαη. Ιά. ι. ΗαΙίεηΐ. κότινος»
οίε^ίΙεΓ. ΤύεοονϊΙ, Ιά^ΙΙ. Ϊ2. κόώινος, οορΗΐηια5. κρίνον, ΙίΙίϋΓη, ΙΙϊαά, κ. λ'ινον, τείε. ΙΙϊαά. ί.
λίνος, ρούια, νίνος, Νι'ηυχ. πίνοςί, ίοπίεδ, Γςιΐ3Ιογ, 1%Ί>· 2, Ερϊρναηι. & Μία
τηαίενϊαηι
βξηίβεαηΐ) υ( ξύπνος, 1ί§ηειΐδ. κίονος, οεάπηυδ. ΡΊάε οάρ, ι β. ροΙ^βΙΙαία & άϊβ^ΙΙαΙα
%η ινη ργοάιιαιηί ρεηηΐίίτηαίη, ά<Ρ(>αςίνη, Αάη^
βϊηε. ^ωτίνη * Ηοπυητί. ΟάγβΙ ι. ρίνη, Ιίιηα.
«Γίν» , νοΓΓεχ. Ηί$ αάάξ νενία ϊη ι,νω &^ /νοαα/.,
«ί κζ/ναί, /ϋάίςο. σίνομαι, ϊχάον. Εχοϊρε ίιλα.πίνη, αοηνίνίπΓη,
εβ αρμά Ηοιτιετ. Αη"~ςερ$, εβ σίνος, (ΙαΓηηυηι. » σ/'ν», ά^ριηαπί} οοννϊρίίιιτ ά Νΐοαηάνο ϊηϊίϊο ΤϊΙενϊ. γφτηύς,
Οπρευδ, ρϊβαίον αριιβ Τύεοονϊύΐίηζ Ια^Β. ι.
Ινΐ7ίίΰς » Εηίρειίδ , ηύιηεη βανϊϊ, ίυ^πτος', Εαπρίϊδ. %\ητν(1 «ηεΓερβάο, ΙΙϊαά. «. κνιπός, ραί·ει.8, ϋεηιιίοει: νί&ϊϋαηδ. παξβ-ίνοττ'ιττγις, νΪΓ§ίηυιτ) οΒΓεΓγ3ΐθΓ. ///λ*/, λ. ρ/7Τ)ί, ϊ&ιΐδ, πιοειίδ,
ΐηοιτιεηπαΓη. Οά^βΙ^. ς-κιτςωνβη σκήττων* Γαρϊο, β^εοίοδ.
V· ιαηίε ζ3 οογγϊρϊίΜΥ > η( \ος> Ιπίδ. ίζάς,
ΓβηΛιΐδ. ν<ξ«ι;ς, ΝίΓευδ.
VI. ι αηίε σ, τ, <φ, χ, οοτγϊρϊίηγ. Εχαρε άγχίοΉί ΑηςΙιϊΓβδ. βςισίύς, ηοηιεη ρνοργϊαηζ.
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ΡηιΐΊη. Ληεερς εβ Ίσος,, ίεςυαίϊδ, αιιη νονιροβή$. αχόνπον, βςοηίΐοΓΠ, ίτων, ηοηιεη ορρϊάϊ.
ϊφπος> ηοτηεη ργορχιηηι. ΙΗαά. β. οοννϊρϊί
νϊτ£.
/Εηείά. χλιτύς, άεοΥινΊζΆΖ,βκ (ίενεηιοηείί, Οά^βΙβ, λ/τ£>ς> ίϊπιρίεχ, εεηνιίδ,
νίΐϊδ, τ<τβίν> ΤΪΓ3Π, τφτων, ηοηίξη ρνορψϊΗτη.
τίφνς, ηοιηεη ρτορνίΜίη. νϊΥξ. 4· ΕεΙοβ.
ηοηήηα τη ιτη , /της, /τ/ς, αφ^οΐ'ίτγ, νεηαδ.
οπλίτης, 3πη&Ηΐδ. όνΐτις, ]ρ$οΐεϊ αααάφίΐ Ιενία. Εχεΐρε κς/τίίς, /υάεχ, & βηιΐίϊα, ([Μα
βονηιαηίιΐΥ ά νετίπ ρεηηΐΐϊηιατη ρναίενηϊ οουΗρϊεη{ιίϊί$. ίφΐ) ΓόπηεΓ, ονηι άεγϊνα(ΐ$,
ςοηιροβίϊς. 'ίφιος* ΓΟ&υίΙαδ,' σίξίφος, ηοηιεη
ρι/ηία, ς7φοα> εαπτΐ3 πιΐΐϊενιπι, οίφων, δίρΗοη,
ιοβιΐδ., εβηβΐίδ; ίηάιβενεηί εβ νίφω, ηίη§ο.
ϊχώξ, ίιυπιΟΓ, ργοάηςϊίηγ,

ΟΑΡϋΤ

XXV,

ΥΡ51Ι.ΟΝ ΙΝ ΡΕΝϋΙΤΠΜΙδ
δΥίΧΑΒίδ,
I, υ αηίε α, ν, ω} ΌοΥΥίρΗπτ. Έχοϊρε
θ-νβές, ΒαςεΗα. ΑροΙΙ. Ιά. ι. ΐννω, Β«11οη3.
ΙΙφά. *. μ.ύωί οςοίικίο, οίαιιάο, μυών, ρ3Γ$
εοΓροφ, <)θ3: πιβχίπιε είΐ π^ίουΙοΓα. μύοοσα^
Εαβαηυδ, α;^/ ΙνιΓοοδ; ςογγϊρϊϊΜΥ ά όο/υίύο.^
£^ Τγ^ρ1ήάοτο. νω% ρΐαο, Ώε νεγΙ>ϊ$ ϊη ύωλ
νϊάε εαϋ. ία.
II»·

ΟΑΡ, XXV. ϋΕ ΥΡ5ΙΙΟΝ
II. ν αηίε β, 7> «Γ» ■§"> οοτηβίίακ,' Εχ·
ΰϊρε ύβός ρνο χ,υφός , ίηοαΓνιΐδ , §ίΗβοίίΐ5. Τ&ίο*
ννΐί. Ιά^ΙΙ.^. αμαξυγύ, ΓρΙεηάοΓ. ΑροΙΙΑϊΙκι.
%. ^ιιαιιινί$ μα,ξμα,ξΐηώ , οογγϊρΗΗΥ Οά^βΙ
5. ϊϋγί» Π&ϋϋ5| οΙαπιοΓ. ΝΊοαηά. Τ&εΥΪασ.
λα.ιςξΐ>Ίών, ίίεβΓ^οπεδ, ηοηιεή ρορκίί. ΟάνβΙ
». ολολν7>?) »1υΐ3ηΐ8. Ηοτη. ϊη Η^ηιη. & Ιώ. 6.
Αηύ. άλολυγα&ν , υΐυΐααίδ, μ\\λ\ά. πνγΰ, οία-*
πε5. τρύγων, ΐΜΐΐαΐ. ΜγΙΙ. ι$". αβυ^ος, Α\>γάιαδ. Μΐί/αΐίί Ονρί>. ϊη Ιψηη. βοτζυ^όν > ίηίΙαΓ
Γίοειτιί. ΐ^ίκυ^ς» ΠΙυίΙτϊδ, ναΐάε Γρίεηάίίίπδ ,
^?«7/ βί ά χ&ϊΌς> §1οπ3. λυ<Ρός> ]_,γάα$ εχ 1^
βία. <τιΆι)ς> Τγάεαδ, <ρ«£ί*ι^»ς, ΡΗεΓεε^άεδ,
εοιηηιηηίς εβ ΰά*ωξ, η<]\ΐ8. βυΒ-ός, ρΓθΓϋη(1αηι,
εοτΥΪρίΐΗΐτ λΙ ΟΐρΙ). ίη Ιι^ηιη. τιυ&ώ , ρυΕΓεία^
οίο. 7τν·9·£ί} , ρικτεάο, πό&ομαι , αα^ίο , τεΓείο , β*ρε ρνϊτηαιη οοΥΥΪρϊί.
. \\\, υ αηίε κ, λ, μ, ν> εογΗρϊ(υτ. Εχ, ίζ^ί βζυκόζ, ρΓΕεοο. βξΰκω, άεηιώΐϊδ εοΐΐίβδ
ίΐπάεο. σιο£« , %ϋδ ηγ&ογ.
«. συκον %
βειίδ ΓηϊΛυί,
ηοιηεη ρΐβϊ$ , ά φΰχ,ος*
Ληοερζ Φ *ξνχ&) ίηΗΐβεο, οοηπηεο. ασυλον,
α\γΙηιη. ϊξίφΰλη , ηοτηεη ρνορνζιαη. κίν^υλα»
ίηίΙηιηιεηΕαιη ςυο<1ά*πι εοηβοίεηάί ηανεδ.
τύλη βη τύλα, οβίΐαδ , εαΐείϋ», ΗΙ. 2. ΛηίύοΙ,
' νλη , Γγίνα πιαιεπα. φυλιϊ, «ίβιΐδ, χυλός, Γαεειΐδ. άμύμων, ίηευ1ρ3ίιΐδ, ραβιηι αρυά Ηο,ιηετα?η, λύμη, Ιυεδ, ηοχ3. λυμ<&, ριΐΓ§3πιεηιιιγτι , {θΓ<1εδ. Εί άίβ^ΙΙαία ίη υμος, ειιτη σοηι4>θβ(ϊ$, «ί χυμός, ίυεοοδ. &υμός, αηίιηιΐδ.
•πζό&υμος, 3ΐ3θεΓ$ &'ρνοηοιηνια , ϋ/ίΛίίς, ύμών,
ύμίτίξος. Ληοερ$ εβ ανώνυμος, ηοη ηοιτπηΒ
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ίϋδ* άνιύ$υνος , οπ'πιίηε ν20»η5. βιδυνάς^ΒΊΐΗγηιΐδ. γοζτννϊς , Οοηγηϊδ» «Γι^ω, ίίιβεο.
•3-ι/νω, γοο, ίηιρεπα ίεΓΟΓ, & ροΐ^ββίώα ίη
υνω, κ( μολννω, οοηΐβπιϊηο. <Ριχτ*να., ηοηιεη
Όίαηα. χίν^ννος , ρεπευΙιίΓη. λα,γννος, είΤοεπιϊηβΐιΐδ. πά^ι/νος, Ρ3εη.νηιι$; εογγϊρϊΐηγ ίατηεη ά Όίοη^βο. τννη ργο σύ ΰογζεέ, χχχ. πλυ·
Ιοαίδ ιώί 1&ν2παι·, Ιγενε εβ ; «ί & γυνϊΙ,
ιηαΙίβΓ, α<ΐ7ΐ εοηφοβίΐς. μΰνιι, ρΓΧίεχπίδ,
εχαιΓαΐίο; ργοώιάίίίΥ Οά^βΙ φ. ξυνονς, εοην
ιηυηίδ. ΙΗαά. π.
\γ. υ αηίε π , ς, ϋΌΥνϊρϊίηγ. Εχείρε^υπός, §ΓγρΗα5, ηβίο νεί γοΠγο αάαηαΐδ, ίηουΓνϋδ. λυτΓ», ΐπίΐΐιία. τανι/τπίς» ρεύίοιίδ ίη
Γε&υπι ίεηάεηδ. άγκυρα, αηεηοπι, νεί Ατιέ^γά ηοηιεη ηγϊ?ϊ$. άλιμν^ύζ , ίη ηΐ3Γε ςυιη Γοηΐΐιι ({ϋοάβπι Ηυεηχ. 7*^*» ροηδ. γνξός,
ππτνπδ, ΓΟϊυηϋιΐί. ^^^» τ. κιννξη, §εηιΐί
'ψιοάάατη ϊηβγιιτηεηΗ. χοξκΰζα, Ο)Γ0)Τ3. Κώφνςα> Γροΐΐβ. νίσυξος, ηοηιεη ϊηβιία. ΙΗαά. β.
ολυςια, βρεεϊεί φιαάατη Ιε^ιιτηϊηη. ΙΗαά. 3".
πάπυρος , ρβργπιδ. πίτυ^οΥ) ίυίΓαΓ. πλυμμυζίς, αείΐυδ ηΐ3Π5. τπ/ςος, ίπείςυπι, ίΗιπκηΐαηι. σκίνος; Γογηίδ. σι/ς<7?> ίϊΛνιΙ». σφιίςα,
ηΐ3ΐ1ειι$. τι^ς, εαΓειαδ, & ηοηιϊηα οχγίοηα
%η υζος, αί όϊζυζός, ΓηΐίεΓ3&ϊ1ίδ. ί^υςίς, ?ογεΪ5.
(α,λμυξός, ίαΐίιΐδ,, εογγϊρϊίιιγ') & νεγία ίη ι/ς»
νεί νζομαι, ιιΐ φι^ω, ηιίΓοεο. σν^ω, ϊϊάΙ\ο.
κύζομαί, ά Εΐίξ», ίηα(1θ.
Υ. ν Λβίί· σ> ργοάιιΗίΗΥ. Εχείρε λύσις»
ίοΙιίΕΐο. φνσνς, η3ηΐΓ3. ^ι/βνς, ίαΠο, Φ-5 ζ'ί/
£*#κί β/ά* νεγΙ>αΙία ίη νΛ&
VI. ν
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VI. υ αηίε τ, φ, χ, οογγϊρϊϋίΤχ Εχοίρβ
α'εΡα'κ^τος , ίηΒείυδ» άλίτξυτος, ΐη τηζη νε-1
Χ3ΐ;ο5. αϋτϊΙ, οΙβπιογ. βαλυτός, ϋεπφοδ νε^
Γραπΐηιιηι , ΐη (]ΐαο βονεδ έ ΙαοοΓίουδ Γοΐνιιη£ογ» γωξυτόζρ ρη3Γ€«3» ΐηεεα (Ίι^ΐίΧΆτατη.
Οά$β\φ. χωχντός, Οοεγϋιΐδ. ρΰτωξϊΐ'ώεΐζιοτ.
ρΰτη, ΝϊΙα. ρύτός, η&Ά\ΐ5. λιίτω^, Γοίικοτ.
μηνύτωξ, κκίεχ, ηιιηααϋΟΓ. ϊτφσβύΎνιζ) Γεηεχ.
λίλυφος, οοΓΕεχ» ριιίαιηεη. κΐ;φοΝς , ονίΓνυδ.
χι/'φων, αυοά είΐ ΐηαίΓνβΐυπι , £ΐίώιΐ5. ςόφω,
αάίίήηζο. τΰφω, Γπητϋπι εχεκο. βζυχύ,,να*
εΐεαδ. ψι#»ί , 3ηϊπΐ3* ψβξόχης , νίιΐόβ τνι§ΐεη8.
ψύχω, Γείπ§εΓ0. τξυχω, βκεΐΌ. βζυχω,
ίτςηόεο, βποΐεο.

ΟΑΡϋΤ

XXVI.

ΟυΑΝΤΙΤΑΤΕ ΑΝΟΙΡΙΊΤΓΜ
ΙΝ ΠΙΤΙΜΙ5 5ΥΙΧΑΒΙ5.
*
> '
Α.,
I. /^\ιτιηί3 ηοπιίη3 ρ3ΓθΧ7(:οη3 Γεευηα'χ ίΐη>
V»/ ρΐΐαυηι ΐη ιά, αα, ία, £α, δα & ξα,
ρΓοάαεοηΐ υ1πΓΠ3Γπ. ιί σοφία , βιρΐβηϋά. » τΐίήα , ραηρενίαί. ή <Ρνλίία} βτνϊίιις. « ντ^οφητίία, ΡγορΙ)βίϊα. η&ία,/ρβ&αα4ΐΗηι. «ΛιίεΓα,
Ι,εάα. » ΜάξΒ-α, Μανίλα. »ί ττιτςα» ρβΐγα.
/ Εχοί-

δΥίΧΑΒΙδ*
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Εχοίρε Μ & μια } υιια.
ΤΗεοαηϊδ. άν&ρωττνς «ς ναυς μιΚ μία πάντας
Ηοτηϊηεί ηηο$ ηαϋϊς ηοη ιιήα οτηηε$ αξϊΐ.
1 1* ΡαΐΌχγίοη» ςυεε ίιηίε α , §ΕΓηϊήαπι Ηαβεηϊ ίΐ§πΐ2, αυι υη&ιη εΐιαρίίοειτι * οοΓΓκ ίυηΕ
υΙϋ'ηι&πΊ. οσσα , βατηα , νοΧ. λΰαία, γαΐηεϊ.
<^ο'§*ί ξΙοΥΪα* φΰζα,βίξα. ιΓίψφ,βϊζς; ηχχί&115 Ά0ά£ τόλμα, αιιάαεία.
Οάγίί. ι* «ν τίς τοι Χπιφι β^οτων ρ οσσα*
ακχογίζι
8ί φιϊ$ ίϊΐί άίεαί Υηογΐαϊϊηηι , ααί /αηιαιη
αιιάϊνέγί$.
\Χ\*&.
'Άνίρας χ£Ί 5ί£ς χ,ραπρϊϊ <?} ίλύοσα.
Μαξηα ϊρβιηι γώί(! ίηύφί*
Τ1ιεο§ηΪ8. Δ<4/λ <Μ λυσιμίλύς χα} μ(&υσις
8ΐ{ϊ$ ηιεηιίγα/όίνεηί, &1 (Μίΐαί ξγανϊχ εβ.
Ηοπι. Ι1Ϊ3οΙ. 9· &ϋΤ7τν'ηΐ ϊχίφνζα φόβα χρυόίντοζ ίτα'φγ.
(Αώϊνοζ) (ΙίνϊηΜι$ ϊτιιιηίβα ίεηείαΐβίξα
βτίξϊάι ΐΐιηογϊί βεΐα.
III. Οηιηί» οχ^ιοηα ΓεαίΓκΙχ ίΐιτιρίίοΐιιιη
ΙΐδΒεηϋ α 1οη§υπι, « χαρά, ξταιιάϊιιιη. >ΐ πο
νηρά, ιηαΐα. η άνΒτιρά, βοτΐάα. « δία\ Ώεα.
ΟοΓΓΪρίιυΓ, νιε ηοηηιιΐΐίδ ρΐαοεε, παιδιά,
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
$*ρε (ο&ηοβϊ ροι?β φίΛηύΧΛΐ Ηιι)ιΐί άιύϊηαϊίοηϊί
ΜΜΜΗ) <μΐΑ άί η ίΗΜ (αρ. 6. άιίΐκηι βι, ηοη εβ
(ΗΥ

96

οαρ. χχνι. ϋΕ υιτίΜΐδ

(ατ Ιήο ηρίίΛΪηαί , »λ»ι Α<?ί, πάτνια, νεηεΓαικ!^
τράτηζα,} π\εηί&} & βιηϊΐια^ ηεηιο ηοη ν'ιάέι §
Ιοαίαΐ α 1>τεχε , αχ Η Ίβα α Ιοηχαχη. πήρα. , φαί*
βΡρα, λανρα, σαύρα, αρα, ηιιια α ίη^νε ($ιχ>
ίααη ρηηια αηατηβιΆΊηΐατ.:
I V. Ργχγογ νεί-03. (]ιιοΓυηι α βοοεηΐυ οο-»
§ηόΓοίειΐΓ, Βιτνε είι α ϊη ΟΓηηίΙηΐδ ήευΐΓΪδ ρΐαγε1ϊ5 ηιντηεΓί. ξύλα, ϊι^ία, οξία> &ίη ηεαεπδ
Πη^α!3ΓΐΒα8 ψι'ιηχχ, Β-ημίαμα, ΤΙι^τηϊαιηη.
ςζάτίυμά,) έχέτϋίίκίι & ϊη 3(1|'ε&ϊνο ηευίΓο
μιγά, τηαξηηηι, & ίη αοοαΓαΐϊνο Πη§υΐ3ΐ:1
ηηιηεα: ίϊιίΐρϋείιιιη ,
& εοηΐτΗέΐΟΓύπι , οαιη
ίη α ηοη εοηι^&ιίΓη εχΪΓ. τόν τηίνα, αιναν*
τα, ^μο&ίηα, βασιλιά,.
'
V. Α 1οη§οηπ είΐ ϊη νοο&ιίνο ρπηΐ3ε ίΐπιρΐίοϊδ ηοηιίηνιηι ΐη ας & ίη οίιιβΗ, ϊεεηιαιιε'ϊη
(1ιΐ3ΐΐ Γεοοή(ΐ3ί< ίοη§ΐ εεϊβηι Γυηε νοοαεϊνί
ροεποί αοίηϋίΕ Π«ηρ1ίθίιιιτι. ω 7τολυ<Ράμα, χα1λ*
χα, ατλα.
ΗοπιεΓ. ι?. 1\Ίζά. ΥΐΗλυ^άμα·, σϋ μ\ν άυτΐϊ
Ιρΰκακί πάντας άρίς-κς.
ΡοΙ^άαίηα ίη φιΐάαη ύΐο οοηΐίηε οιηηεχρνο*
Α Ν Ν Ο Τ Α ΤΡϊοάΗΟίΠΐΗΤ είΜτη αρίιά Ζ,αΐίηο* Ιιαβαηιοάί νο·»
(Λί/νί.
ΟυΊά. Τίηιρϋδ ΑιΙλ νεηϊεΐ Ινα ψιο Γροΐϊ*»
(,
ΒίΐϋΓ 311ΚΟ.
Υϊϊ£. Νοη Ηκς ό Ραΐΐα ίΙβ^εΓίδ ρι-οππίϊ»
ρ»Γβη{ΐ.
VI. Υο-

5ΥΙΧΑΒΙ5.
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VI. νοθ3ΐϊνί ρπΓΠ3Ε ίη α ηοιηίηυπι εοπιροίΐΓΟΓϋίτι 3. νεΓβίδ μντφ, πωλω, τξίβω, ίεεηι
ΐΐΐί ίη τα, ττα, νεί
& αΐϋ, αοί οοπεγ»
ςοΐΏΓηοπεπι τε^υίαπι ίη α εχευηε, ϋΓενεβ
Λιγκ; «Ε ω για/μέτρα. , βιβλίοτταιλα , ττα^οτ^//3α, ττροφ»τα, τοξο'τα, χ,υνω7ΐαί σχυ&α, μψ
ναίχμα, λάψα.
■
,
Ιη Ερί§Γ· ίννί«τ6 τ^ζ αφ&μύς ϊμτηΐφ γωμί'
τζα Μίνας.
Όϊε ιΙΙοβ ηηιηενοϊ άο£ϊε ξεοιηείτα.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
η^αΐΑτη ΐβαηι ίαητηηι έι αρρΐΰαίιν'ίί ΐ«χΜξ€ηά«ίη ΐταάαηί , «β» αιιίιηι άι ρτορτύι > βά Μ>
ΙΗί» ΤΙκοση. Ιάβ. 7· «<ί «ο» ού/ενναί.
α> μα,χαςιςϊ χοματα, τύ &ιϋν ταΆ ηςπνύ
7Γίτονθ·«ς.
Ί Ο Ι)Γ8ΐβ Οοηώϋ , ΐίΒϊ ΒΕΕΰ }Ίκΐΐη(ΐ3 <1ηι >ςά^ει-υηί»
"Αιανη )ΐαίλίσσον.
νεηΐ «Ιίνίηε Τηοοίβ, αιπτηδ νθ<& Αμα$>
ϊάεηι ΠιεβοτΗ. ρτοάηχ'η α'ίΛηι αρρεΙΙαύνιιιη*
1ά)Ι1. 2Ζ> ω νύχτα, ττολύ^ίυκίς* ,
Ο ρυ§ϋ Ροΐίοχ,
V Π. Οηιηεδ ρΓεεροίϊίΐοηβδ ίη α & ϋοηΙυη&ίοηεδ , & ρΐεπιαυε 3άνεΓΒί& , ίχιαπι Λ εοι>
η'ρίαηΐ > Ιΐοβε Ροέιχ νεΐ:Γα$ §Γ&άα Γοερέ ρΓΟϋαο&ηϋ.
. I
Ι. Ιοι» ηοη εοήΐϊα&υηι, εοϊτίρίεηϊ ίη ηβα·
Ιτίδ. μίλι, ϊνχρφ.) σίνητη) πίπίξΐ*
Μεν ΠΙ
Ο
Π. Ιη
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1 1. Ιη Ό&ϋίνί5 αυίηϋχ , τω άιανη , & ίη
ρίοταΐί αιασι , & ίη αΐϋδ ώεΓΐίη3ΐίοηϊΙ)ΐι$> ζάά'ιΐο <, αινίίαιαΐ) μχσαισι, λόγοισι.
I II. 1η ϋΐίδ ςοοςυε ρ€Γ ρ3Γ3^ο§εη αοίΐίδ,
βϊηφϊ, ξ·ςατοφ/, ^οντοφ/, & ίη νεΓθί&, ίλIV. Ιη νοο^Γίνίδ ςυίηηε, <τ, ηοπιίηϊΐίνί
«ομοεΓβ Γοΐΐείδ , οφ<, ίξΐ,'Ίεμαξυλλί. \- -μ
V. Ιη ΡΓΟηοπιίηίουδ νωϊ, σφωϊ, (τφίσι, &
ίη ρΓχροίΐποηίΒϋΒ , άμφϊ, (®ΐ(>ϊ, «φ/, κεπν<^ν>ε ΏΕΐνεΓϋϋδ &. ςοη]ιιη&ίοηϊοιΐ5, ρωμα'ίςϊ,
Μ,μογητι, όι?. ■- '
VI. ΑάνεΓοί» & ρτοηοηιίη» ρεΓ ρ3Γ3§ο§εη |ο£3 3^(1ίιυπι η3θεηιΪ3, ρι-οάιιαιηι ίΐΐηά,
ννν)) Τ8τί', κτοσί, τατν) , τατωί'.
ΑπίΙορή. Ρΐιηο. τ«τί στί τολμάς ω μια^ωτάτα λίγαν,
Ηοε Οι αηάε'ί, ο βεΙεβί{βιηα άίνΐΫ* ?
Ιοίάειη. οςις «νοτ ' ζςιν «τοσί, χαι τ» Χαςιν,
Οηϊ$ηαΐη βί ύίο ,
εηΫ αάνεηεγϊϊ.
VII. ΡΓοάιιοίΐυΓ βηαπι ]οϊ3
Ακίεϊδ εχ
β νεί α , νεί ο ίδ&ικη ; οεΓ/} τοίΓ/, ταν-π, τβτ/»
ρΓΟ ο'βΡέ» ταίτα, τκτο.
...
ΑπΛορη. Ρΐαϋο. τ»ν«Γί «ΑεΤ/σι-β ^«οΓί Λ«• μ&χύμ&α*
.■ ._
/Λ7»ί ψτνβΫΐΐϊ, ηεηιιε τεριΐ£ηαΗΐΐιιι$ ?
Ι<3εη->. «κ ϊ&"ο<&ως ο ^ησμρν.6« τ«τ/ /5ί<5Γ«/.'
Λο» ς/?
ίδ«Γ ονασαίηηι ίηείϊηεί. .
' Τ.
I. Νοπιτηβ-ηεϋΐτα ςυίηϋΣε, οπίνε ηδβεηϋ
υ, αίν, ητ&$. «χτωϋ, £τεχ ονΐηηι. οξύ, αον»
ίη?η.
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Ιιιιη. γλυκύ, άηΐεε. ή<^ύ,κβίάνε. <Ρ(>ιμύ) ανετ-,
Ιιιιιι. βα&ύ, ρνοβιιηάκηι.
II. Ρι-οηοπιεη σύ, & ϋοπαιιη τι), & ηιπί13 ηάνεΐύΪΆ, μίταξύ, ϊηίεν. μίσσηγύ, ιάετη.
& ανταςι)» οοηίνα, (\ηοά Ιαπιεη βϋ^ι^ικίο
ρΐ'οάυαςιΐΓ.
Ιΐί&ά. η. Αντ/κςι) εΡ α&τόφημι, γηαΐχα μίν
ύκ ά<&ο£"ωσοο.
Αρενύ άΐοο, ιηιιΐίενετιι ηοη γεάάαηι.
Ι1Ϊ3(1. 1 7· Αντ/χ^ι)
άπαλοΐο <ΡΙ αυχίνος «λίλΣ^
αχωχ,ή.
Ρεηϊΐιΐ! ρεν ίεηεηιηι εοΙΙαϊη νεάζί αιβρΐς.
I I I. ΡΐΌΐΙιιαιηε υ , ΐετϋίεε ρεΓΓοηα: ίΐη§αΙαΓΪκ ηιιπιεπ ^\ι&γΕ3ε εοη}υ§3ΐίοηί5 νεΓβοπιηι
ϊη μι, ΐηϊίΒρεΓίε&ο,'&ΑοπίΙο ίεαιηάο, ί£υ,
ϊφυ.
IV. Ύ εχ τεΓοΙιιΐίοηβ <1ίρΗϋΗοη§ί &Γενε ε&
Ιλϊιϊ ΐη ήηε> ςυαπι ΐη πιεάΐο, Ιυ, ϊυ} Ιεηε.
ΑΝ. ;
I. Ι.οη§3 Γαηϋ πίδΓοϋΙΐηι ΐη αν, ο τ/ταΥ,
τιτανος, Τίίαη. 6 πτα,ιάν, <&αιανος> ΐααη. 6 <&ώτ9
«ατανός, Ραίι , ραβονηνι Ώεη$.
ϊΐ. ΟοΓΓΪρΐιιηϋνΐΓ νοο3ΐΐνΐ ΐη αν, Γα£Η 3 Ηεχίδ ρεΓ ντος, & ηοτηίηα & ρϊΓπαρίβ ηευιτα
ΑοπίΙΐ ρππιΐ, ω αιαν, ο Α]αχ. <2 θ-οαν» ά
ΤΒοίΐ5. τά μΐλαν, ηΪ£νηηι> τό ταλαν, ηιζβεηΐ7η. τά τιίψαν, ηιιοά νενΙ>ενανί(. τά ποΐτοαν >
ψιοάβεεΐί. φτχιζτ <αταν τ2 παντός, οηπιε, Ηοεϋ ε/θ5 εοηιροΠία, αε άπαν, σύμπαν , »1ί·
φϊαηιΐο ςοΓπρΐ»ηι:νΐΓ.
Ο %
Ηοϊπ.

ιοο
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Ηοιπ. ΙΙίαϋ. 1 3· *Α/αν ί<Βτ«ί τ/ς νωϊ θΈαίν « ολυμ<Βτον %χασι.
Α}αχ οητη άίΐ({ΐίΪ5 Όεοηίτη , ^μϊ ΟΙ^τηρητη
Ιαύϊίαηί, ^ηΐ^ί ηο$ ρηξηανε.
1\>ϊά. ω Β-όαν, πτις ανύξ νυνγ αίτιος.
Ο Τ&οα$ ηειηο νίγογχιτη ΐη σα/ρα εβ.
III. €θΓπρίενΐΓ3θοαΓ8ΐ:ΐνα5 ίη αν, Γβοαηόχ
άεεϊίη3Ηοηί$ ίιτηρ1ίοΪ5 ηοπήηυηι ηβοεηΐίιίΓη α
1)Γενε ίη Νοηιίη3£ίνρ , τΛτΜίϊοαν, πίν λόσσαν,
την οσσαν, τη\ τφί<&ίζαν , ψιχ ψΛχύνη ςο§ηοΓοπηΓΜΓ ζοοεηΐη, ρ3Ππη εχ Γ€§υ1ί5 (Γαάίά$
Ιιοο 03ρϊίε.
IV. Αάν€Γθία ίη αν 1οη§3 Γαηϋ, <ατΙ(>αν,
ιιΐίγα. λίαν» ναΐάβ. \υάνίΕναη1 νόχ Ιαοάκιηίΐίΐίη. άγαν , ηϊτηΐ$.
δορη. Α)λο. ββεείΐ. σύ «Ρ όχι <αύσν\'·> «το'λλ'
άγαν ΗβΓη 3·ςο«ς.
Λ^ο» οΙ>ίετηρεταί>ί$) ηιιιΐία ]ατη Ιο^νενΐ$.
Εχαρϊαηϊ όταν, ψιαηάΟ) & «αάμχααν%
οτηηϊηο. Οάγβ. 2.
<? «Γ») τα'^α ο/χον άπαντα
«Βτα'γΧν ^αρραίσν , βίοτον ί* ώ&ά Ότάμ&ταν
ολίσσα.
Οηοά αίό άοτηητη ίοίαηι οηιηϊηο άεβνηεί,
Ε( ίοΐιιτη νζ&α»ιβιηάϊίη$ρενάεΐ.
Α Μ Ν Ο Τ Α Τ.
ΕαβαίΙήΐ4ί ίη Ίβψη Ιομμ ηα βτϊΗί , οςα χα/ τ5
(ΟτάμΛΡαν συς-αλιν\ ως τό άγαν χαί λίαν. ΥιΑι
αιατη νβαηι οράμιαταν ζοηιριαηΐ} βαιί αάνΐτίΊνη
άγαν & λίαν. Αι ηώίΐ ηονϊ ιβ , β τό α<δταν , ί«ι»
ηοηκηβί » Ιοηα $ηο$Μ (οηιριαηί ? & ιφ Ηοη%€ηΐί.
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Λχύά 1)1*0, πι ά'κϊί /ΈΙΊ»5 Όϊοη)·βια , γτοάααιηί
ίίΐί'ιηιαηι τκ ά<δταν, \)μ ΕιιβαώΪΜ. £χ
[ΐη~
ίαΐί'ια ν'ιάα εί'ιαηι άγαν & λίαν οοπϊρϊ ροβ.
ΑΡ.
ΒΓενία Γοηε Ηηίΐα ίη ας. τά »/*τα£» ηε&αν.
τό ΗΌτα,ξ, ϊεοΗΥ. τό οΓέλβας, φα. τό ονας,
/οινηη$: /οτηηϊυτη. ΑάνβΓΒΐβ, άντάξ, οαΐεη»,- & ά'φας, βαΗτη, οοηίϊηιιδ.
Εχα'ρβ Γηοηο χΙΙϋϋα , ο χα£> ο ψα<?, & &
ςυχ &1ϊ& ηυ/υδ βεηεπδ οεοιιιτιιηΐ:, 7**6 ε^πιεη '
οοΓπρίευΓ , & ΐηιεΓάυπι ριτοάαςΚϋΓ.
ΑΣ.
I. ίοη§υδ εΛ ηοιηϊη3ίίνιΐ5 Πηειιΐ3Γί$ ρππιοε Ωπφΐίαυπ)) ο Ά<νίίας, & βεοαΠιείναδ ρΐιαΓ2ΙΪ5 ε/υδάετη , & ίεευηάχ ίϊπιρίίοίψη , τύς
Άινίίας, τάς Μέσος, ηίΠ ρεΓ <ϋα1ε&ιιιη οογπρίαειίΓ.
II. ίοη§3 Γυηί ηοιηίηα βεχα ρεΓ ντοζ,
α;ας, α/αντος, Α)αχ. όχΑλχας, χ&λχαντος>
ΟρΙοΒαΐ. ο πτολν^άμας , <&ολν<ΡάμΛντος> ΡοIII. Ήτας οαιη οοιηροίϊεΐδ , βίτας* σύμ·
<&ας, οτηηϊ$.
IV. ΡβΓηοίρϊα ηιαΓοοΙϊηα ίη ας, ο τυψας»
τΛψαντος, ο κ1^» /Γοντος, ο ίβίς, ζάντας, β
«Β·ο»ίσας, <πτοί«'σαντος.
ΒΓενίί ΓοηΕ ίοειηίηίηα ίη ας , » λαμισάς,
λαμ<ατά<ί"ος, Ιατηρα$. "ή μονάς, ιιηΗαε , & ιηαΓαιΙΐηΛ, ο μίλας, ηϊ^εν· 6 χαλάς, νύβτ. ό
Ο 3
λαας,

ίο*
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λα&ζ, τδ λα'αος» Ιαρϊχ. 6 μΐγας, ιηας?ηη$.
Ηίης ύ^-ίξμίΎα.ς. Εε ηευΕΓ3. «η ας, το* χίξα,ς,
ΰορια. τό κ^ί'ας , γλτο. <τό σίλας , ίηηιβη.
V. 0>ΓπρΐιιηΐιΐΓ βοου&ιίνί ρΐυι-^ΐεδ ςοίηΐεε οίεοϋη&ΐΐοηίδ ίΪΓηρΙϊείυιη , <πτανας, /δοτρνας,
/οΗτοςα, & ηυοδ Ροεϋχ ίΌιτηιβηΐ 3. ρΓοηοπιΐηί1)135, ημίας, νμίας* σφίας.
1\ΪΆά. ΐο·\ΧΛΐ άψ ίΐς νιμίας ίλ3·<»,
Ε( ηιν/ϊα αά ηοί νεηΐα(.
Α Ν Ν 0»Τ Α Τ.
Υίάεηίντ εήατη ιοηίρί ΛΕοΙκϊ αΜμβϊινϊ ΰμμας,
ιϊιηι ΜοΙα λ\\λ$ αίρύα Ιοηξμτη ρΐαταΐϊί ίη Ιιτενε ηιητεΜ, κί [ηο Ιοοο άίίΐαηι εβ. Νοη εβ ακίετη ηε&αηάιιιη , ηκιη αϊι<\ιΐΛ εχ Ιήιγ, ηα* εοηιρϊ ά'ιχϊτηια^ %ηνεηιαηΐηγ α, Ρο'εΊΊί ίηΐεγάαηι ρτοάαίΐα; (εά Ίά τατατη
(β ι &βί Ιιεεηιία ροέΥκα, ακί εχοαβΐατ εεηβϊα αΐϊό•νε ηιοάο,/π ιιΐήηια ϊη Ι"άμα(>, αρηά, Ηοτηεηιηι , &
υΙιϊιιηΑ 'ιη τάλας Ιοη^α εβ αριιά Έ.\ιήρ\άΐηη , & αΙΊα
*ραά Λΐίοί.
~ ·
ιν.
ηοΐΏΪηίΒϋδ βΗΐτΐοηΐδ, ίξΐν, οφιν.
II. ΡΓοηοηιϊηα ρο&ίεα μίν& νϊν, τιν, &
τίΥι>, ρΐΌ σοϊ. σφίν, ν&ίΐν, σφωίν: αάνεΓ&Ϊ3,
κτάλιν, Ηεηαη. πτξίν, ρνίη$ ; &. ϊ\\χ {γ\\2,\>& ,
^ιιίβυδ ναάεΓιειίΓ, τΰ<8τταόιΥ, λίγχσιν, τιτασιν.
Οη&άζτη ΕδΓηεη ϊηΕεΓϋαΓη ρΓοΗιιουηΐΠΓ, Ποαϊ
& Ιμ'ιν ρΓΟί,αοί, 3ρυά Τηεοο. ΙΗ^ΙΙ. α. αΚρΐ.
III. Ό&ύχΊ ύμΐν & «//Λ 1οη§ί Γαηε, «ε οχ
«οοεηενι εοηίΐίΐε, ςοΓπρϊυηειίΓ ε&πιεη νεειταοεο.
ίίςςεη
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βοΓεηΐυ, & ίη αακυηι ςοπιΠΝίϋΒϋο , αμμιν,
νμμιν , νεί ήμιν & ύμιν.
Τηεοατίε. Ιόγ'ί ι. χαΊξίτ' 6 βωχάλος ΰμμιν
ί^ώ ίΡα,φνΙς «κ (τ αΥ υλαν.
Ρα/είε, ίίώηΙόη$ ε^ο ΰαρύηζϊ ηο?ι ετο νο<·
Ιη αηιρΗΜΐ ϊη ]^1νΐ$.
IV. ίθη§3 ΓυηΓ ν αχ,τϊν, ό<Γίλφ<νί, ή ΐν ,
»? ρϊν, »' σαλαμιν, & ίΐιτιϋί», φΐεε ίη /νος §εηίΐΐναιτι ί"ο· ηΐ3ηΓ, & (ϋο^ΐςθία άΐονιηενίΓ, ^νιο4
ϊη <ν & /ς ζεπτιϊηεηΛίΓ.
12.
Τ. ΟοΓΓίρίαηϊαΓ §Γ»νίί:οηα ίη ις» » <κτολ/ς,
«Γ^ί'. « *ς/ς> Λν9 & οηιηία ηοηιϊηα ςυοπιην
§εηϊΐϊνιΐ5 ίη ΐιΡος ΟΓενε εχϊΕ, (ϊνε ίϊηε οχγίοηα,
Πνε ηοη, » τ^ρανν/ς , ί^ιηιηηζί, τν^αννί^άζ. »ί
βφστιίς, βφση$ος3 Βνιβϊς, τ}ς, τ<κ}ς,
χ/ς
Ιοη^υπι εΛ.
I I. ΡιτοαΊιοιιηΐ ;ς φίοπητι 3ΐι§ΓπεηΐιΐΓη Ιοη£ΐιιη είΐ, ου;α5ΐτιοίϋ Γαηϋ οηιηί^ Ηίε&εϊΐε&δ. Γιιρεπυδ εοπιηΊεηΓ>θΓ3ΐ:3, & ρΓχ:εΓε3. «' κρ^ίς,
χνερΐάο. κνημάς·, ΐίΜαΙε·, οενεα. « σφ^^'ζ»
ββΐΐΐυτη. « κλκ/ς , είανϊί. Ηοιη. 11)2(1. 2α.
Ι/^ον ΐ<Βτηι*οιβοι , μ/α ιΐν κΛκΐς ί&ταξήξα.
Ρϊτηιαίαηΐ ηηιίιιϊ , ηηα αΐ((ειη ε/ανζ'ί
ςοτητηοάαΐα εναΐ.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Οαζ* & Ζφαήϊ , & αΐιί νοίαηί 4ϊβ0αία ^ ηαοτητπ ϋΐηαΜβίΑ ηατατά Ιοηχα, & ηΗ& ηεηαε ρτορήα
βηι ,
άίΐηίηαήνα , ^<ίέ<?»τ / ί^-υε <» ηοηιΊηαήνο » Μκνημίζ} χς*ι<αϊς) κληϊς, βιΙ ηοη αφταηΐ
,
"Ο 4
Ρ™

ιο4
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•ρτο βα [εηίεηύα εχετηρίΜΤΗ. Νΐ(\«ε νη^ ιχ ζοηιγοβιο νοοώιιΐι ζνημις , ϊά ζοΙΙΊ&ιτε Ικϋ. Νατη Ικεΐ
«&<{»% βι'ώαηί ϊνκνημις > αοοεπία Ίη αηΐιριηιιΐήηια ;
λΙιι ιαηαη ααεηίΗτη, & ηύάιιη ααΐίαηι ηοίαηί Ίη
■ρεηαΙίίίηΛ , ίυχ,νήμις, ιχ φιο ίβηβάίαν , ίρβί ύαύΐτβ
ίίΐίηηαηι ρτ» Ιοηχα ; αΓιοηκι αηιηηββ&εηάα φιχ. Εί
ϊΙΙι ίρβ, ηώ 'ίνχ,νπμις βτιίαηΐ εχΙιώιηί <&ολυκλ»ϊς
& ϊνκλήϊς ρατοχροηέ, »« ΰηηιηίΐβ , ρχοάαίΊχαι
ίηιτη ΙΙ'ιαά. ζ 4.
ΐϊσση <Γ' ύ·φοξόφοιο Β-ΰς» Βαλάμοιο τίτυχ/ται
ανί^ος αφνυοΐο ίϋκλνϊς άξαξΰια.
Οϋ3η(3 3υΙειτ\ 3ΐ(ί ρηυ» ςυΒίςυϋ βΛ νίά βϊνϊΠ5, Βεηε οΒίεΓαΟ, αήή>ΐ£ βρΟΟ.
-ΠΙ. Αάνετ\>Ί& ίη ις ςοιτίρίβηΐιΐΓ , αλ/ς,
£α(ϊ$, <Ρις, Τξϊς, ητ^άκΐζ, ΌΤΐντάζις, «πτολλα'χις, 1>Ϊ5) (£ί·ρ φηαίη, ^αζη^αζεί, βέρε. αμοιβα<ϊΊς, νκΐβη, αΐίενηαίζηι , Τηεοε. ΙάγΙΙ. ι,
ΐζ τρ/ς άμίλξαι. Εε 1^/11. 2. ίς τςίς λόγο<Τφ{ν<Ρ(ύί ΐεν Ιϋο.
ΤΝ.
I. ΑοοαΓαΐίνυδ φΐίηεχ ίη νν οοΓπρίίυι:*
οξύ», «(Α/ν, γλυκύ*.
I I. Εε Ραπίαρία που»» φΐαηχ ίη μι.
ζίυγνύν, & ςοη/αη&ΐοηεβ , νύν, τοίνυν, ϊ^ζίατ.
Εε ρΓχροίΐείο συν.
I Π. ΡΓοάϋαιηίαι· ψι& ά\ιζ$ Ηαοεηε εεπηίη»είοηε5 ΐη Κε&ο , 6 φόζκυν 9 Ρύοτψί , Νερίαηΐ βΐϊια. ό μόσυν, άοτηιις, νεί (ιιτη$ Ηξηεα·,
& ψιχ υς ηοΓηίηαϊίνί 1ΐ3θεηε 1οη§υηι, ιλΰς,
ΗηΐΜ5. Ίχ3·υς, ρζβζϊ. οφφζ* βφύτστίίαίη , &
Γιιηϋία , ιλύν , )χ$ύν , Γεα Ίχόνν. ϊχ&ύς »ρικΙ
Ορρία
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ΟρρΪ3ηυιη εοιτϊρίΕϊΐΓ, ηιΐδΓβ είΪ3π\ 'ι&χύν
οοΓπρβΓβ Ιϊεεβκ , & αΔενα είΐ αΗοηιιη γ»«ο.
IV. ΡΓοθαουηΐνΐΓ ρπηιχ ρει·Γοη3ε ίηιρεΓΓεδΗ , & λογϊΛϊ Γεευηοΐί νεΓΟΟΓαιη ίη μι ,
ννν, «φυν, ίίΓΐ/», & βάνεΓοίαιη νυν > εα/αδ
η\ααηεϊ«5 εχ αεεεηαι Γβπβ ραεεε.
ΤΡ.
Ρίηϊϋα ίη νξ, άίεηηιυΓ είΓε 1οη§3 Ογηπιιη&Είείδ, ρψ&νι» βφιττο. όμΰίςτυξ, ίεβϊ$.
*τά
ΐξηι$, αοοά1 βεεεηειι ηοιυπη οΛ. Ιη
οοΐίαυίδ ΐδπιοη οεκυπι εΛ οοπ-ίρί, υΐ Γυρητ.
<1ίχϊηιιΐ5. μάξτυς εοΓπ'ρΪΕΐΐΓ έ Βίοηε Ιάγ\\. 4·
/κάςτυς ίτβ)» οτι μΖ5ος ο<Ρ' Μτλβτο Ότ&σιν
7ς/?/ί ί^ο
^«Οί/
βντηο οηιιήΙ>ιι$
νεηα β(.
ΤΣ.
I. (^ΟΓπρίπηΕίΐΓ αά/ε&ίνα ίη υς οχχΕοη»,
ο 7λυχι)ς, ό βαξύς.
II. ΐΕοπιαυε ΓϋβίΐϊηίίνΒ , ό «νίλίχυς , βα*τ/'ί. ο Ήτίϊχυς, ου.Μίυ.$. 6 <ατ(>ίσβυς, βηεχ,
Ιη?αΐΜ$. « χέλι/ς > ώεΙ^$. »' χλαμιίς, ώΐατίι^.
6 και » νί'«λνς , αάνεηα. ο /3ο'τ(>ι>ς , Βοίηΐί. κόξυς, ςαΐεα. όςάχνς, βρϊοα. όήχνς, ιηογίνιυ$.
"· Εχείρε η χαμυς > χώμΐΛ3-ος> βιβΐαιίια, τηαηϊρηίίΐχ. Ναπι Πυΐεΐπι» είϊεεοΓενίδ, ρεηοΐάηΐ3 είΓεε είΓειίΓηβεέίεηάα.
III. ΡΓοάνιεαηΐιΐΓ Γα&ίΙ&ηεΐν» οχγεοηα>
ς\ΐ3τ ϊη ^εηϊπνο η»οεηε ος ραιτυπι, «Ε »λι);,
/«#αί. τη3·ι/;3 ΤείΙψχ, Τείχος, ύζύς, τηφΟ
Γ/Λ,

ιο6

^Α?. χχνι, οε υιτ. ευιχαβκ.

για. ιςιννύς·, Ετίηη^ς* ί^ιητύς, οΐ^η$. ν«εΡι)ς ,
ηκΡνσς', ϋ ηίεν. α,χλνς, εαΐϊβο. « <πτλκ.9·ι/ς,
•ηΐίΐΐίίίηάο ; ςυίβαδ βάάε η αζχ,υς, νείε, αξχυος,
Ηε1ϊο<3υ$ ίη α/ρεο.
^4&άρ ^ άχλνς ίΐςήχα ί<Βησμη$ξήη χαί άινή.
ΑβΗϊί εαΐί^ο ατατηηοβι & ξναυϊχ.
Ιϊιζά. λ. ως <φάσαν « <&λη3-ύς , α,νά <Ρί (&τολί<ζίτος3νς αΡνρσίύς.
8ϊΰ άϊχενιιηί ΐατύα , βιν% εχΐί αηΐεηι ναβαΑ Ν Ν ,Ο Τ Α Τ. '
βΐΛίοτΗίη 'αηίίαήοηο ρϊοάιιοαηΐ ιήαιη ΖαΐιηΊ ^ηλάαιη εχ ρχ&ϋΆΉ ίη ηοηήηαίίνο & Μοιβιίνο.
5ίΙΪΗΐ Ιώ. 1 7· Ιιιΐΐσια 2β οςς^Γα ΤείΗγη ίηιροΐΙίΐ & οιίυ.' ,
ν~ΐϊ&.
Οιβ?£. Τε^υε ΓιΒί §εηεηιπι ΤβΐΗγδ επΐ2_1
' . οπιηίΒυδ υαιϋϊ,
ΟοηίραΊί ΟνΊά. 4· Ταβοτ.
ΤείΗ^δ <5£ εχίΓεπιο Γκρε τεοερί» Ιοοο εΛ.
I V. ίοη§ίε Γαηΐ Γεοοηάεε ρεΓίοηίΕ Ίηάϊοα~
ΐ'ιν'ι ρΓκΓεηΐίδ & ϊηιρει·Γε£Η, & ραιτΐίαρία ιηαίονιΐϊη» ίη ι/ς, νεΛοπιπι ίη μι^ιοΓΟ» οοηιυ<ζ»ΐϊοηϊδ, ζίύγννς,, ίζίύγυς^ ο ζίυγύζ, ΙΙϊζά. ίο.
βλλιίς α^ί'ιας > οτβ εΓ« <πτ6(5/ νι)ξ ίχ,α,λνψίν.
Ρετάεη$ Ανθινος ηηαηάο ηρχ εναΐ,
V. ΡΓοάϋοαηειίΓ' επική ίΚαιϋίΐΙεόΊ:». ο φό%-

οαρπτ

ί^Ι
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Ο^υΟΜΟϋΟ
α^ΑΝΤΙΤΑδ
ΟΚ&ΟΑ ΟΟΟΝΟδΟί ΡΟδ^ΙΤ
ΙΝΤΕΚϋΙΙΜ ΡΚ^δΙϋΙΟ Ι.ΙΝΟΙΙ^Ε ΕΤ ΡΚ.050ΏΙ^
,
Ι^ΑΤΙΝ^Ε.
χ
Τ 3ΕΪΠ05 ιτηιΐε» νοοίΒυ'.α Οτίεοα νεί ίηίε§Γ3,
I-/ νεί ηοηηΐΗίΙ ΪΓηιτιαώΛ )ϊη Ια^ηι Ηη§«αιη
ΕΓ^ηίΙιαΙίίΓο , οίαπιαδ εΛ, ςιαέπι νιε πιιιίπε Πζ
ρΓοΒίΐη^οπι. 0ιΐ3Γ6 ίϊ ςνιαικίο άί&ιο 00011ΓΓίΐε, οα)ά5 ςηαηιίϋ3ϋ€ΐτι Γε§ϋ1ί$ ΗβέΙεηπδ ρκεΓοΓίρΐίδ ίηνείιΐ§αΓε ηεφίεαδ, οίι-οιίΓηΓρίοε ηυπι
ΗςεΓιεοππ ορϊδ αΐίςακί ϋη§υ3 & Ρπ>ΓοάΪ3 Ιάζ'ηλλ
Γυρρεάΐεεϊ.
ΡοίϊΙιιηοδ ααεεηι ϋΓΪρΙίοίΐβΓ εχ
# Ηη§ιΐ3 Ιίΐΐίηα νεηϊιε ίη οο§ηϊϋίοηεπι ^ααηίϊϋαείδ ΟΓίΕείρ. Ρππιό, ρΓοηιιηααεΐοηε: ^νιο ρ3έϊο ίηΓε11ϊ§ε5 οοΓπρί ρεκπαπι ίη ηοηιϊηε μάχη,
μάχομαι, Ι&ζ'ιπέ εηϊπι Αηίΐιηαώιις , 8^ιηίηα·
οΙμβ, Οιίίίί/ιαώίίί , ϋίοεΓβ Γοΐεηιυδ, ρεηυΐπτηΆ ε»ι·ενί. δία ϊιχο ς-ξα,τός, ς^ατίνω, ς^απωτ«ο, ρεΐπια Βίενί εοηίΐ3Γε ίϋίεεδ. Νηγπ Ι^εΐηί
Νϊεοβναίιΐ! , ΡίήΙοβγαίιι$ , ρεηυΙεϊιηΗ 1)Γενί
ρΓοηυηεϊαηε.
Ρ»γϊ ιηο<1ο μακξόζ, βξαχύς,
κράτος, λυτάς, φ'ιλοζ, φ(>ά<τις, τύφος, λ/3-ος,
τι^Κη, ΒΓενΐα είϊβ ϊηεε11ίί;ε$, ηαί» Ηίεε αηπρϊπιιΐδ : ΑηφΙήιηαοη , ΤτίίναοΙ^$ , Ηϊρροονα*
ία, Ηίρρο1^ία$.3 ΡαηιρΙιϊΙιΐί , Ρατηραταβ! »
Ληίί

ιοδ ΟΑΡ.ΧΧνίΤ. ϋΕ Ο^ΤΑΝΤ. <3Κ2Ε€. δίο.

κλίνω, Ιοη§3 ίυηΕ, ςύιη ρτορίηο^ άεΰΗηο^
ε]ΐ!5ΐΙεΐϊί ί>ΠΕ ^\13ΠΐίΓ3£ί5. 5ίε χ£/τ»ς, χξίσΐζ, &
λοσ<ς 1)Γενί3 , ςυία ΐ3ίίηέ βΓεν:3£ΐη·, ί^ροογϊΐα, δ^ρο^ίβί, αηαΐ^βς, άχζόα,μα, ${αμΛ,
&υμιαμα, βΙρΗα 1οη§ο οοηίΐβηε, Ιαπηε εηίπ»
Α0Γ03ΓΠ3, ΉίεΒΙΠ», ΤηνΠΝ3Γη3 βίΪ€ΠΠ1ϋ5,
ύί ΊΐΆ ΐη Ηΐϋ5 ρΐιιππιίδ.
ΕίΙ 3ΐκεηι ρΓατοερίιιηι ηοε ίηϋε11ΐ§εηαΊ]ηι
Ϊ1ΙΪ8 > 9α3ί ρΓθηοηα3ηηΐΓ έ Ι^ϋΐηίδ Γεευηάΐχτ) ςυ3ηάθ(εηι , ςυαίία Γυηΐ ρΓχάϊί(3 , ηοη
ΓεοοηάυΓη βεεεηευιη Γοΐύιτι : Νεαυε εηίπι τεΛό
οοΐΐϊρ,εδ ρεηηίππιβιτ» ίη σοφία είΓε1οη§3ΐτ>, εό
φΐοά βεεεηΐυ αεικο 3 ρΐεπδα,υε είϊεΜίιΐΓ. 5ίε
α,οϊοιίδάβΓη οοΓει-νβηε εΐΐβΓη νίπ αΌ&ί ηοη
φίβηΐκβεεπι Γεά βοεεηΓυηι , ιαε ίη Ηοε νοεαΙηιΙο, αονοαβ!, (\\χοά είΓεΠίΐΓ ρΙεΓυπια,ιιε 4
1.3«ηί§ ρΓορϊΓοχ^ωηε , & ΐαπιεη ρεηοίππι»
1οη§3 εΛ.
5εέϋης1ο ροεεπε α,νιίδ νεηΐΓβ ίη εοβηίϋίοηεπι ςύ»ηΠΓ3ΐί5 Οηεεβτ, ίΐ νίάε»ε <}υ3ηπΐ:η
ϋΐυά νοε&Ε)υ1ιιπι ύι αρυά ϋκίηο$, 1ϊ * 1,3(3αιΐ3η£ίϋ»ΐεΓη η3£>ε3£ άιΡαμας , νεΙ ά\Ρυτον , νεί
α,τομος , νεί αθ-ίος, ίη ρηιηα, ίΐ3(ίηπ εχ Ιαιϊηαε
1ίη§υ8ε ρΓίεεερίίοηίοναδ εο§ηοίεεε είΓε ΟΓενεδ
?ΐχάί&&$ (7113035. ΙΐΓϋΓρβηε α,αοςιιε ΐ3είηΐ
οείεε ηιυΐΓ3 ηοπιίηα ρΓορπβ αεεερΐα 3 Ογςεείδ , νΐείεηάνιπι είΐ ί^ίειίΓ <Ιί1ί§εηεεΓ ςυα ο,ααηΐίΐ3£ε ιιΓιίΓρεηε, οειτηιπίφΐε είΓε ύεοεε, <}θ3ηαεβεεπι Ϊ113ΓΠ είΓε εείαπι ΟΓχεοηιπι.
Τεηίο
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ΕΧΕΜΡ1. ΕΤ Αυ€Τ. ι ο$>

Τείΐίο οο§ηοΓς€Γβ ΠεεΒϊϋ αυβηϋϊϋ3ΐεπνθΓίε03Π1Π1 νοεαπι οοηΓυΙεπάο ρΓζεοερεα ΙαΓίηίΕ ΡγοΓοάίβε , ο,υβ ηποηε ρΙοπΓηβπιηι α,ιΐ3ηΝ£3ίεηι
ίηνείΙί§3θϊδ,, αυοό ^ε^ρΓ& οοΓηρεπεε ίδ, αη^ >
Ιζάηχ ΡΓοΓοάίίΕ, ρΓ3»Γεπΐπι ε}ιΐ5, <μΐ3πι ΓοπρΩε Επιηιβηιιεί, ρΓΕεοερποηεδ ίπεητιοΗ» (οοη>
ρΐεχιΐδ Ογ£Ε03 οαητιίηα ρβη^εΓε νοίεϋ. Ιηάβ
είεηίπι ηοη ΓηεεΗοοΓε βάραιηεηίΐΗη ρΓο Γ^ΙΙαΗδ αίΜπιίδ & ηοη αίππιίδ »εαρίεΓ.
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ΕΧΕΜΡΙ.0 ΕΤ ΑυΟΤΟ-'
ΚΙΤΑΤΕ.
Κείί3ί νιίαηια Γ3ΐ?ο οο^ηοΓοεηΗα; αυβηίϊϋβΗδ
θΓ*03ε.
Ηβεο βυίεπι είΐ 3υαοι·Κ3δ &
βχεηιρίαπί ΡοεΕ3Γΐιηη , <\μλ ηυΐΐ* ηιεΙϊοΓ &
οεηίοΓ, 3(1Ηο & ίαοίΙίοΓ, Π νεί ιηεάιοοΓίδ
Ροε«ηιηι Ιε&ΐό, & αίΰδ αροε^ίΐ; Πςυΐ ροΓΓΟ
3ρυά Εβϋίηοδ πιυΙίίΕ Γυηϋ Γ^ΗδΒχ, φΐβπιηι
ςυ3η'.ίΐ3(εηι ηυΐΐίδ «ηςυβηι ΟΓβηιπ^ιίοοπιιη
{>Γ3?εερΐίοηίΒΐ!δ εχρΙοΓεδ, Γεό Γοΐ* ΡοεΎβπαπι
ε&ίοήβ, & οι Πο ϊϋχεπιη , ίβιηΐΙίβΓκαίε ; ίΐα
βρικί ΟΓχοοδ Γχρε ζά εοδάεηι ηβοείϊίιπό εοη£ϋ§ίεηάυπι επί. Εε ίϊοαΐ 3ρικΙ Ε3είποδ ηοη
ΡΓθρΐεΓε3 ϊηίρεώ'ΓηιΐΓ, αυο ιηϊηϋδ & ρυΙοηΓέ,
& Βεηε, & εβΙεπεβΓ ΟΛίπάοΆ ςοηϋαηινίδ , εό

ιιο ΟΑΡ.ΧΧνίΠ.ϋΕ ΕΧΕΜρΐ.ΕΤ ΑυΟΤ.
ηυοά ηοη οπ>ηΐ3 ίϊη£ εοπτρΓεηεηΓ» Γε^υΐϊδ:
113 ηεε 3ραά Οτδεεοδ. Τοε εηιηι ρΓχβδηΐΐίίϊπιοδ ν3ΐ68 ΓηρρεαΊεβπιηΕ ηοοίδ ΟΓίΕεκ ΜαΠε ,
«ε νβΜε εβπΛυπ) είΓε οροηε&ε, ςυί εοηαηι υΓα
& ρεΓνο1οϋ3«οηε ηοη βΗφίαιη Ογχοκ ςπβηΙΪ13ΙΪ5 εο^ηίποηεηι Ποι ςοπτρβΓεε,· & ιΐ£3ΐϊο5
ηε§1ΐ§35, ιαηηδ εεΓϋέ Ηοίηεπίδ ΐηίΐ3Γ ΟΓηπίοπι
είΓε ροεείΐ. Ηαηε νεΓΓ3, ηαηε τενεΓί3, &
ηεφϊε Ηιΐ)\ΐ5 ΐώή ρΓίεεερείδ, ηεςηε 3ΐϋδ ιη3£ηορει:ε ΐηηΊ§εοΪ8. ΙΙε ααεεαι υηο 3ΐεεΓονε
εχεπιρίο θεφΓεπναδ , ςυίά ίϊε 3ηόΙοπεαεε ΡοεΙβηιπι εο§ηοΓεεΓε φΐ3ήεϊε3εΰΐη , (ΐ ςηίδ ηα:Γεβϊ, ςπαηεα ίϊε ρητηβ νει-οϊ α%ί<^ω , οεενειη
είΓε νίά'εοϊε, Π νεί ρπππιπι Ηοιηεπ νεΓβιπι
βΓρίείβε: μννιν α,α^ί $τϊά. Ε3ηά· τη ηοηηαηςνΐ3ΐη είΓε 1οη§3Πΐ
εεοΐε ίε ίάεπι Ηοσιεΐπδ
ηγιηηο ίη ΜεΓευπΊπη : ί^μΧν άίί<Ρω κυλλήνιον»
Μεναιγηιιη οαηο ΟγΙΙβηΐιαη,
5ίε [οεα ίη ηοηιίηε ξίφος, Βι·ενε , & υ 'νοαβιαίϊ μνξία, είΓε 1οη§υιη, εχ ήΐ$ ίΚιοουδ νεΓββυδ ι. 11ΐ3ά. ρίβηηηι π"εε.
ίλκίτο

ίκ χ,ολϊοΐο μί-γα> ξίφος, ι «λθ* βΓ'

χλομίνην, « μυξϊ Αχα,ιοΐς αλγί ϋ£>ικί.
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I. Τ~Λίρ1ιΐ:Ηοη£ί & νοοβίεϊ 1οη§£ε ςοΓηΓπυηρδ
1— * ίϊυπε 3ρυό (3γ£Ε(:ο5 , εύπι νοο3ΐειη ά'ιχετίχ ροιΐΠϊπιύπι άΐΟίοηΐδ 3ηίεεεϋυηΓ, ου;ιΐ3
Γεί &ϋίυΙϊιηιΐ5 03ρ. 4· βΐίφίοΐ εχεπιρΐ3, & Ιιοο
Ογ2εοΪ5 εΛ Γοΐεηηε αο ρεΓρεηιυπΊ.
Οάγίΐ. ι. αν(Ρξά μο» ϊνν&ατί Μκσα (πτολΰτ^οατον , ος μάλα, α^ολλαΐ
<Βτλα'γΧ&η ί<®ίΐ τζοιης ίίζβν <&τολίίΒ-ξον
Ώΐε τηιΗ Μιιβτ νινηπι νενβιιίιηη^ φιί ναΐάε ψηΐίιινι οίξτνανίΐ)
Ροβφιαίη Τγο^α βιόηαη ορρϊάιπη άίνϊριάί:.
1 1. Αρνιά ΡοίίΕ35 Οπεεοδ ηοη Γ3ηα!ΐη τεπηεηΐιΐΓ (ΙϊρΗΕΗοηίξΐ , & νοεχίεδ 1οη§3?, ίεΗ ηο
1>Γενε5 ςαίϋειη ΓεπηρεΓ εϋοΙιιηϋπΓ, ΙιεεΓ Γεηυεηδ
άϊ&\ο ίηοίρΪ3ί έ νοοβίί νεί (ΙίρΙίΕΐιοη^ο.
Οάγίΐ. ι. α'Λλ' κ«Γ' ως ίτα,ξας ΐρρνσατο Ιίμινός <τσί$.
£>εά ηε {κ ηιιίάεηι βοοϊο$ ΙΐΙ/ενανϊί , ^ιιαττι·
νϊί ουρενεί.
ΙΒίάεΓη. τίκνον ΐμόν ιζοΐόν σ« ?<?σος φύγα ίξχος
ό<Ρόντων ;
Ι?ϊΙϊα ηιεα φίαΙί$ βντηο εχύϋΐ βερΐο άεη~
ϋνηι?
ΑΝ Ν Ο

ι ιχ

€λ?. XXIX. ΌΕ ΙΙ0ΕΝΤΠ5

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΣαιΊηί ά'^Μοη^οί & νοίαίβι αιτη <υο€αΙϊΙ>ια αα(
άΐγΜ)οη%ϊι οοηοίηίηΐΐ! άϊάβηϋ ίηίΐτάαηι ίατηιη
Οϊάΐοηιιη €ΧΐτηρΙο ϋ /ααη ηΐξϊι&αηΐ.
ν»τ£- /· Οιογχ. Αηΐβ ιϊ&ϊ Εοχ ΑιΙαηΐΜΰί βΒΓοοη(ΐ3ηΙυΓ.
Ιά(ΐη ΤΜοξ.7. 5θηί ά^υηίρβη, ςίΛβηεϊ ΙηγΓοΙκ.
Εί Μ ξΐηηι λΙϊα ψ* αφη ΕητηαηιαΙ.
III. ΜοηοίχΙΙα&Β βΓενί» Ηοο ΐρΓο ςαοά
πιοηοίγ1ΐ2&3 Γυηε, ρΓΟίΙϋοοηΐιΐΓ Γκρε έ Ροε£15, τέ, |Κί, 7^6» τ'?> Οϋ&3ΐΪ3.
ΙΗαά. 3· Τίΐ>χ«α μϊν οι χβίτα/ «V/
<εγβΑνιηα ϊααηί ΗΙί ίη ΐεννα, φνα ?ηιιΙίο$ ραβϋ.
ΙΙΊ&ά.
ω<Ρί <Ρί τις ίκαησιαν Αχαιών τ« Τςώωντί.
5ϊί· άίοείαί αΗψιϊ$ εχ Οναεζί
Τγοίαηβί,
IV. δγΐΐίώα ΒΓονΐδ ροίΐ ^ο^πιογ ρπηιο5
ρεάεδ Γείϊαα , Γοερέ ρι-οάιιαπίΓ ά Ροείΐδ.
ΡοΛ ρπ'πΐϋπι ρεθεηι.
ΙΙιαά. ΐ4· οΆΓί μΐγαΊάχονης Ι^ί^αμον.
Ιΰί ναίάέ εΐαηιαηΐκ ϊηβΙιΐίτίΐηΡ.
Οά/ίΓ.ι. αςνΰμαος «ντί ψι#»?ν χα; νόςον ίταίξων*
Μα&ηα αινα βνναηί βιαιηφιε αηϊτηαηι
Υίάΐΐίΐτηβήογηνι.
ΡοΛ Γεςπη^υπι ρεθεπι.
« λ?>ί «οτανηίχιοΐ' 'ίιχΡυψ βαληφοζο*
αν<Γ(>Α,
ΝόΗ-οροπεί ϊοίαηι ηο&τη άογηύνε νίηαΛ
(οηβΐίαηνιη*
Ιϊιζά.

ΠΙαά* α.

ροετια?>

.

ιι^

Ϊΐ)3ΐ1» 5» 5"ί£τα/ ^άξ τι ϊ&τος ίξίίΐν ΚοξίιΒ-α,ίοιλόζ,

νείϊε άϊεεΥε.
ΡοΠ: [επΐυηι ρεθειη.
§έιηρεν ύϋ εον εβ άίινκνι ίιφαγ βειΐΥ2ί.
]1ΐ3ϋ» ι . ί5λχσ άλυμίΰτόν^ί ιΓία λ/σα/ ««βγοΊΊνεηϊειη ϊη ΟΝηιρηηι , ουα ^ονετη.
Οάγίΐ. 6. αλλ' Ότί (ΡΑ αρ ϊμίλλί φάλιν οίκο*
. 8εά αιιαηάο βιηι η/γβιϊ άοτιιιιτη ϊίιιγα εταί%
\\ΪΛά. ι» άυτάρ ΙΦητ άυτοΐσι βίλας £χί<&ίυκϊζ
αφίίί^
■ $έά ροβεα ϊη ιρβο$ βα^ϊϋαία ϊηοπφγαΐηζηιτκΐίίειίϊ,
ΡοίΙ ςιίαΓίυηι ρεόεηι*
ϊ\\αά. I. Τοξ' ωμοισιν ίχων &μ<φγιξφίίΐ Ή φα*
-Ανοηιη βεβαία Ιηιηιενΐ5 & ρΐαηίγαηι εχψ·
αιΐίΐ ΐέίίαιη.
ΪΙΐαιί. 2. ίχτον^ αυτ ο^υϋτηα Δ/ί" μΜτον ατα'·
λαντον. »
8εχίηιη αΐίίειη ηιγβιχ ΌΙ^βειη ^ονζ ύοηβΐϊύ
•βηιϊΐεϊη*
. .
ΡοΛ ςπίήίηπι ρεόεπι.
Ι1Ϊ3ίί»4·
φ(λοισι τ'νΐίσαι ΧαξίζομίνΗ <ατ<1ό-ίϊ$>
(3γαϋβναη$ είΜΥΟ ίηαΥΪΐο α?αν? αο (ίι/ε&*$
Ιΐ1εγϊ$>
ΙΜκν ///.
Η
Βϋά

114

ΟΑΡ. XXIX. ΌΕ ΠΟΕΝΤΠ5 ΡΟΕΤ.

Ι1Ϊ3(1. 3·

/«Γομίνίύς ΐτίςω^ίν Ιη κφτίνσι Θίός
ως ίςηχί.
Εχ αΐίενα ρανίε ιηίετ Ογεϊας βε(ΐ( ΙάοιηεΠ6Μ5 ΐαηφιατη Όεα$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.

ΤΪΗΐα εχευιρία η'ώΐί οραι εβ οοηχετετε , ηνία ιΛΊφΐε βηί οΰν'ια. ίαίΐηι ιάεηι ϊηιετάητη βΗ Ιϊομε ναΙιιεηιηι εχειηρίο ΟΐΜοτατη , «ί αΙΙαίϊι εχεηιρίίί οβεηά%Χ ΕηιτηαηαεΙ: Ροβ ηαιηίΐίηι ΐαηκη ρεάετη ν'ιχ ηρεηεΐίΐι ίτενϊί αραά Χ,αΐϊηοι.
"V. Εεχ ηεεείΐϊπίδςιιε τηβϋπ οο§ϊϋ ρο£*25
αΐίφίαικίο ρΓοαΊιεεΓε &Γενεδ, υε ούπι Γυηε
ΐΓεδ Ϋεΐ ρΙϋΓεβ &Γενε§ εοηίΐηιιχ ίη Ηΐίφίο νο03βυ1ο, αϊ ίη ηί$, αΌ-ανατ^ε, ϊηιτηοτίαΐϊ!.
«τξία,μ'κΡηζ , Ρτίατηίάβϊ. αυβόσϊα.>·βίϊΙα. α©ονίίσ&αι, νεάϊνε. Εχεπιρί» ρ^ίΐϊηι οκαπΊΐηε
βριιά ΗοαιεΓϋηι.
ΙηΐεΓάαηι 1οη§3$ οοΓπρπιηϋ.
Ό'νοηγΐ. λοΙ ααοαίΐ^«ία ίξγα, χαΐ ηξά τΐμ<αία
Νερίυηϊα ορενα & Ώαρίηεςβιονα ίεηιρε.
Αΐίί εαπιεη Ιε^ιιηε αρυά ϋϊοη^ίκιπι. κα<
Ηογγι. Ι1Ϊ3ά. 2. οςχας-όνΒ-' ΐίξόν <ατοσα^ιίϊον,
άγλαον άλσος.
Ονώεβϊίτηβαογηιη Νερίνηϊχιιη , οίαηιιη ηεΐΐιια.
,
Ρίε ηοο ίκρε έ Ροειίδ ϋδ ίη νοαώυΐίδ, ψιχ
ϋηβ ΙΐοβηιΪΛ 1ε&ε$ ςαπηίηίδ ηοη Γ»6ενιητ.

ΟΑΡ. XXX. ΟΕ ΟΕΝΕΚΐΒϋς ΟΑΚΜ. π?
' υβ. 4· ΑηΐΗοΙ.
Ιχλιανός χι^σίν α,^ούζοΡο·
κοις.
Ιηνεηϊί ^αΙϊ/ιηιι$ ιηαηϊΙυ$ ίτκογγηρύς.
Εε Εϊβ.
τ2τον Ινλίανάν , τυς/κς βλάζημα. τι*

Εϋ Ει Β. γ· ΚλαΐΛ^ανον ραίμρ *αι βασιλίΐς «3·»€1αιιάίαηηιη Κχ>ηια & &εεε$ ρο/ηεηιηί.
1.11013 ηϋδ. Λ«κ<ανον τα'ΰΓ' ί'^αψα <ζ&αλα/ατΐ
Ζίΐααηια ύαε βτίρβ, ξηαηι$ νείεηαη £ϊ*

ΟΑΡϋΤ

ΡΕϋΙΒΙΤδ

ΕΤ

XXX.

νΕΚδϋ.

ίΓ\α\ά. βι ραΛ & ηηοΐ ηηιηίτϋ , ηαηψε φιά. 'υεφί^
ξ# ^«ογ &ΐηΐΤΛ 'υΐϊβιηηι , ρηηήηΐΗί ταηηΗατ»
ψιοιαηι μηι ιχ Ιαΐίηα ρτοβιίΊα. Ταηίίϊη ρηιαραα
ηετα ΰαϊίηίηιιτΗ 'νη ψιιΐια βκώο/α }ΐι<υεηΐιΐ5 ροτ'ιβΐηιϊηί
ΐΐΑύοϊαη άώα , ύί( ηαη/ϊΰίτηιΐϊ, τηοκ ΕτηηιαηνίΙΐί >
ίη'ρα Όίβϊξήί) πι αΐώΊ) ϋα & Α*£ Ιώεηΐέτ ϊηββειηιιι , ί/«#ο ΐ»*ίίο λ6 ΗΐΧΑΐηεΐη , /-υ* ΗετοΉο

Η *

ΟΑΚ-.

ιιβ

ΟΑΡ.ΧΧΧ. ΌΕ 6ΕΝΕΚΐΒυ$

ΟΑΚΜΕΝ

ΗΕΧΑΜΕΤΚϋΜ 5ΐνΕ
ΗΕΚΟΙΟΙΙΜ.
γ
ΟοηΠ&ΐ Γεχ ρεάϊ&ιΐδ, ςιιοπίΐη ςυίηΐυδ ά&*
ίΙ)Ί\ΐ5 είΐ, Γεχευδ Γροηάεοδ, τείί^πί άβ&γΐί
νεί Γροηάεί.
ΟάγΚ. ι. αν<Ρξά μοι ϊ,νννωι Μ£σα ησολύτζο<ατον, ος μάλα, <&ολλά

/)ίί·

Μιφι νΐηιτη νενβρεΙΙειη ηιιϊ ναΐάέ τηηΐίηηι
Οίεννανϊί, ροβ^υατη Τνο]ατηενεηΗ.
Εέ φιϊ ηιηίΐοηΐΐΐι ηνΙε$ νϊάιΐ & α}ή?ηϋίη
άίάίΗί.
Ουϊηΐυδ ρε5 ιηιιΐϋό Γχρίιΐδ βραοί ΟΓίεεοί
ςυαπι 3ρυ<1 ΕΗΐϊηοδ, δροηάειίδ εΛ, υηάε
νεΓίΰδ δροικίαίευδ αρρεΙΙβίιΐΓ, φΐί νεΓίΐιβ ραδίΐπι ΐη \Χ\ζΑο. & Οάγί&Λ οεειπ-ηιηϋ.
Οάγίΐ. ι. μνήσατο γώξ κατά &νμόν άμνμο*
' νος ΆιγΊσ&οιο.
Κεοονάαίη$ εηϊτη εβ αηΐτηο ζηοι/ραίΐ Αεξΐ*
βίίί.
ΡΕΝΤΑΜΕΤΚΠΜ ΟΑΚ.ΜΕΝ.
Είδάειη ρεάί&αδ ςοηίΐ&ε φΐϊβιΐδ βριαά Ια&
ΒΟ$. Τγ«2Ε115.
Ί&νάμίναι γαίξ καλόν ί<ατι <&ξομαχοισι <α¥
σόντα,
ΑνβΓ^' α,Ί<&δν «τ|$ γ νατ^ι μαξν&μίνοψ.

ΟΑΚΜΙΝυΜ.
ΡταοΙίΐΥΗΐη εβ ϊη ρΗτηα αοΐε οοοηνώενε,
νϊηιηι 1/οηατη ρνο ραίτϊα βια ρη^ηαηίετη.
ΊίΙβΓη. Πολλακί ^ηΐοτητα φυγών χαι <ί"οΰ<ατον
ακόντων ,
ΙξΧίσα,ι, (ν Λ* οιχω μοΐςα χ,Ίχίν 3·άνα'τ«.
8αρε ααίί εΐαρβυ.5 εχ ρα^ηα
ϊείοηιηιβοηϊίτι.
'
Έυαάϊί; βεά ϊρβιηι ά'οτηϊ Ρανοα ΐηυεηϊΐ.
ΑΝΝΟΤΑΤ.
01{ίτναηάιιιη εβ Ου&ο: ίη ρεηΐαηιείΥΪί ηοη ε$ε
ίαχη τεί'ψαβο! ηιια,ηι Ζ,αΐίηα!. ΙΙΓι εηϊηι ,
ργφγι\ηι
Ο'νΊάΪΗί, υλυο οοηύιιάαηΐ αΙΊτιτ ρεηίαηιειγαηι ηιιαιη
Όθοε άφΙΙαύα, υλυο ιεΐγαβ11αί>α , &ηιαΙΐο ταήηι ίι-ιβΙΙαόα. Κλυο <\Η0(\ιιε ϊάεηι Ροεια ργ'ιηιαηι ε&βγαηι εογτ'ιριΐ, ταυο [ίΜεηηαηι αιιί ηοη αΙ>βΙνιΐ> αιιι ηοη β[ρεηάϊΧ αηο ά'ιβιώο , ίη ηα'ώιιι οηιηώιιι άίΙΊ^εΜεί Ίηήίαίοτει ηαΐεχ. 0*ΐετάτα ίη Ιήί ΟυλοΊ ηιηίχο /αεγε Ιίΰετΐογει.
Νλμ αϊ εχ ΟαΙΙΊηιαώο, ΤΗ^ο&ηίάε) & εχ {γα&ηιεηχ'ΐ!
Ύγγίί,ί) & εχ ναγ'ύι ΕρΊβγαηιηιαιίί ΛηώοΊο£ΐΛ ρΐαηατη
εβ , βρε ΐγ'φΙΙαΙ>ο , βρε αάΗιΐί Ιοη^ίογ'ι νοεαύαίο ρεηΐαηιείγαηι ΐεγηηηαηί, βρε ργ'ιηιαηι ιαβγαηι εογγ'ψίιιηϊ,
βρϊ (εηχεηχιαηι ηηο άίβίώο ηεηαε ρεγβάαηΧ , ηεηιιε
(Ίι[ρεηάιιηΐ. ξ>Ηρά Ίρβηη αιιβ εχίαιη [ιιηχ Ικεχ ραγείιιι,
&τηοάεβ'ηΐϊ ηοηηιιΙΙί Ι,αΐίηΊ, αχ ΟαχιιΙίια & Λαβηίαι,
& Ίη ΐγ'φΙΙαΙ/ίϊ εΐίατη Ργορεγχίια, ΤΛμΙΙηι) &? ηιιιΙχΊ
ιχ γεεεηιίογώιΐί ηια^ηί ηοηιϊηΐί Ροέχ*4
ΟΑΚΜΕΝ 5ΕΝΑΚΙΙΙΜ ]ΑΜΒΤΟΙΙΜ
δίνΕ ΤΚΙλρΤΚΙΙΜ ]ΑΜΒΙΟΙΙΜ.
Εαπρ. ΗεουΒ. ΛιΙ&ω νίκ^ων ΜνΒ-μωνα, χαι σκότα
λκ&ών, 1ν$άΊ\ς χωξίς ωκιςαι &ίων.
Η 3

νεηϊο

ιιΒ

ι,

ΟΑΡ. XXX. ΌΕ ΟΕΝΕΚΙΒυδ
Ρ^αιϊο ηιονίΜοηιηί ναΙΙεηι 8^ ρονία$ οαΐΐξίηί$
Όεβετεης, ιφΐ ΡΙκίο βεραταΐϊιη ά Όϋ$ 1>α·
ίίίαί.
\
ι
ΟΑΚΜΕΝ
.

ϋΙΜΕΤΚΙΙΜ
ΒΙΟΙΙΜ.

]ΑΜ-

1^3<ίνΐ. Κξόνί Διό<Ρω(>ί,τίς οί δαιμόνων χα*ί|
Α5υμία ^υη\^υσνι}
'Ίν αυτάς αυτόν ίμβάλϊΐζ ίΐς τα^αξον,

"Εζω τί τ« ζω χάττττατί.
Ονοηε Όΐΰίίοτε ηηί$ ΐε άαηιοηιιτη ιηαϊα
17ί (α ίε ιη αΐηιτη ιτήΐίενες ιτιοχ ΐατΐαηιιη
8οΙηίϊ$ φιοά 8ίϊΙροηϊ$ ηοη αηϊςτιηαίπ
νϊΗιι* βιϊβί ? βινε ετξο άερνεηάεγϊ$
Ονοηια\,γενιού$ γ| & εαρρα Ηΐ&τΐί,
50ΑΖΟΝ 5ΐνΕ ΟΗΟΕΙΑΜΒΙΙ5.
Τΐι^οο. ΐη Ερι'8Γ3ΐτι.
Ό μ>ασο7Γθΐόζ 6ν3"<χεΓ' Ιτητώναζ χίΤτα,ι,
'Ει μϊν ττοη^ος , μύ ττοτί^Χίν *φ τάφω }
<Γ' ίσσι Άζν,^υός τί και Ίΐα^ά χ^ςων ,
Ροβϊα Ιικ Ηίρροηαχ ^αεεί,
Βίφιΐάεηι ίνιρνοΐιις ε$, ηε αεεεάας βεριώνύγιιηι.
8ϊη αηϊειη ε$ ύοηια & εχ ϋν\)Μί,
Οοηβάεη$ βεάε} & β νοίηεκμ άοηηί.
ΑΝΝΟ

ΟΑΚΜΙΝυΜ.

ιΐ5
ι

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Έ&Αεηι αιηηϊηο εβ Ιιοηοη ίαηηίηαηι ταί'ιο αριιά
Ογδοοι
ίαίίηοί. Νοη ίαηιεη εαάεηι «β Ικεηίϊχ
Ίηΐΐ&ηίΑίΐΥη 'μιηΐϊά ίατηιΊη'ιι αΙΊεη'α ραίώιΐϊ ϊηβάιηά'ι·
Έ.Λϊη εηιιη «ί ΤταβαάΊ, ΕκήρΊάα^ ΖορΙιοάε! &
&βΗ}Ιΐ4ί Ίηιαοίαιη βτνιηΐ , 'ηχ & /«τί (Ζοηιχάι»
Λήβορύαηΐί & Μεηαηά,ετ , α αιι'ώιΐί Ι,αι'ιηΊ ΡΙαιιίια ,
Τίηηιιΐίί, ξ? αΐ'ύ ηοη ραταηι άΐ5ίεβΐϊΐιηΐ. Ηαύεί
αιιιεηι 5οαζοη ηαίηΐο Ιοίο ^Ληύϊιιιιη , ιη αΙΙαίο ίαηιεη
ίχειηρίο ροηιίιιτ [ροηάεαα & βαιηάια νετβιι ηοη εβ
ώοΪΜίηΙΐία (εά μυιΰαι.
ξ&ίενηγη ίηηι ίΙΙα αιηη'ιηα φιχ αϊ Αηααεοηίΐ
ηοηιεη Ιιαΰεηί , /Ίιανιβιηια βηί & ιηεΙΙίιΊβϊηια , ηοη
ϊτηηεήύ
ηαο^κε βικίίο/ιε μνεκιαιΊ ρτοροηιιηίητ ,
εα βηί ]Λΐη\)\ίΛ ά'ιηιειτα ιαίαΙε&Α ίτ'ώια οοηβαηύα ρεά'ώιΐί /)11α!>α. Ρτίηιο Ιοοο ύαΐεηί μηώιιηι , ·υεΙ ΐή·
}>χαώ)η^ αηαρ^βΐίηι, νεί {ροηάεηιη , (εοηηάο μηιίπτη^
ίΐΠΪο ϊύάετη 'μηιΐιιιηι δ? βΙΙαΙ/αηι.
ΑΝΑΟΚ.ΕΟΝ

ΙΝ ΟίαΑϋΑΜ.

ΙΛαχα,ρ'ιζομίν σ« ,τί'ττ;?,
Οτι ά\νά ξ*ων «π ακ(>ων
Όλίγην οΓςοσον πίττωκώς,
Βα,σιλίύς όπως άί'ι^ίΐς.
1ά γάξ ί'ςν κΐΐνα. πάντα
Όπόσα βλίπίΐς νι ά^οΐς
Χ' όπόσα, φίξχσιν ώςα,ι.
Ίύ ιΡϊ φιλία. 7«ωρ7ων ,
Από μη<Γίνός τι βλα,πτων >
, Σύ εΓέ τίμιοζ βξοτοΐσι ,
Θίξίος γλυκύς προφήτης.
Η 4

,

0 *(Τ

ϊαο

ΟΑΡ. XXX. ΌΕ ΟΕΝΕΚϊΒΙΉ
Ο (εγ φιαίεγηκε βεΐϊτ
αοαάα, ψία βίργβίΐήε
Ιη αγύογιιηι νϊγεΐίί
;,>
βογίε ρανηπι υ( 1?ϊΠβϊ,
Οαηΐαγε άιιΐοέ ξακάα
Κεςτϊηαηι αξεη$ ροΐεηίειη.
Ο^οάοαηαίΐί οοη/ρϊόατϊί
ψηηιιι εβ: φιοά ατνα ξϊξηηηί
Ουρά βΊυα φτηφα ρνοβενΐ.
ιέ (ΐιηρίεείίίυν εοΐοηιΐί.
Οηοά ε]ια ϊη Ιαύονεε
1η)ΗΥΐο[α ηοη βϊ.
(ίο/αηί εϊεαάίϊ (ε οτηηεϊ.
ΪΡϊνϊηα ηαοά ρηίεγϊί,
^Έβαήί ϊηνιηϊηεη%ϊ$.

>

Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
νΐάΜΗΥ ϊηΐαάαηι Αηαετεοη αΙΊοί ρεάα ^ αΓιοί
νΐΐβοηΐο! βίίι οάΪ5 \)οο ξεηεχε εατηύηαηι /(τϊρίΐί ϊη-.
/εετε, ηΗοά Ιαϊιαι οβί-ηάετε ηοη εβ })Η]ΐι$ Ιοά. Ναιη
ψΐΛ \)Ίο αΐΐαΙΊτημί νετα ϋδ" ρητά [αηί Αηαετεοηίκα%
4.ά φι* βια ηαοηιιε οάαήα βαάίοβα ΛΑοΙεβεηί εοηβτ%ηαΙ>Ίι. Εχΐαί ετιαιη είεβαηι οάα ύιήίΐϊ ^εηεήί αραά
'ΧΙηκήΐιηη ΙάγΙϊ. 27. & αριά ΐΛΐΫχιιιηι ϊη Βιοηε ,
Ληαπεαηιεο βτηρετ ά'ιιηειταϊη ^αηι!;ίίαηι ρκροηίΐκ
ΟΑΚΜΕ.Ν

ΑΝΑΡ^ΈδΤΙΟΙΙΜ.

ΕυΗρ. ΗεοαΙ).
^ . Ω>χΒ-6νιοι,σω&α.η τιαί^α- ΐ/*άν,
Ός μόνος οιχ,ων αγκυ^α-τ ίν,ων
Τ>)ν χιονάτη <Β-ζήχην κατίχίΐ,
%ίνν 7ΐα·χξα>Η φυλαχαΐοΊν.
ο Ώα

ΟΑΚΜΙΝΙ/Μ.

/«ι

> 0 Ώϋ ίετψφτβί βτναίΐ βΐϊιινι τηάιτη ςηί
βαΙυ$ ,
Ι)οιηιι$ ιτιεα βηηαιηεηίιιιη , Ιιαίϊίαί
Νϊνο/ίΐηι ΤΙΐγαοτατη βιώ αίβοάϊα ύο/ρϊίΐ:
ραίεηύ.
χ
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
υΐΗηίατ ^4ηαρχβΊα> ίαττη'ιηε [αρε Εαήρ'ιάει , &
δορύικία ,
§εηεια ίαΐίπαι.
ΟΑΚΜΕΝ ΟίΥΟΟΝΙΟαΜ.
Κα'ττρος ήνίχ* ο μαηόλτης,
Όί^όντι σκυλαχοχ,τόνω
Κύπρος 3-άλος ώλίσίν,
ζΗιαιίίΙο αρεν βιιγϊοβια
ΰεκίε ααο οαίχιίος οοείΑΗ ,
€'^ρνζάϊ$ ξενίηεη ρενάϊάίί. «
ΟΑΚ.ΜΕΝ

Α50ΕΕΡΙΑΟΕΙΙΜ.

Οραίε ίΐΐυά ΗοΓβΐίΐ Ηβ. ι. Οά& ι.
Μ#εε?ια$ αίαντ$ εάϊΐε γεξϊΙη$.
Ήλ&ίς ίΚΎΓΐοάτων ^Άς ίλίφαντίναν
Ααβάν τω ξίφίος Χζησο<ί"ίτα,ν ίχων.
νεηιβϊ εχ βηϊ1>η$ ίενγα εύηνηεητη
Μοηνύνΐντη εηβ$ αιινο νενϊηίΐυιη 1>αΙεη$.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΟίΐΛΟΐϊ εχ ΗερΙ^βΊοηε. Ρτϊμο ίαίβ ρήτηϊ ιχτβί
ιβΊϊοώεα;, & Ιη ρήτηο /εαωάι ^αιηίια , «ίτο&^Μ
άεΙιεύαί ε§ε (ροηβ.εη$.
,
Οηρά [εηιΐηιΐΐ- βτηΊΙε εβ 'Μ ΗοταΪΜΠΛ ίψ* ι*
Οά. ι. νϊάα πι 4ιλ βη ηίνι> μμΚΑν*
Η ^
Αΐ€£?«8.
'
;'
(, ■ν

1X2
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Α1( α?υ5. Όυ Χξύ κακοΐην 3-υμόν Ϊ7τιτξίπυν9
Πζοχοψοαίν
ό^ίν ασάμίνοι.
ΛΌ» οροτίεί ναιΙί$ αητιητιηι άεάενβ
I ΝΐΙιϊΙ εηϊηι ρνοβεϊεηιια , β ιηωγονεηο$ αβεοενϊηΐΗ$.
^3^^ηεη ίίαιϊΐε ίΐΐΐ ΗθΓ3Γ.?3ηο ΟοΙ. ιι. ϋβ.ϊ.
Τη ηε ^ααβι'εη'ί /είτε ηεβα$ φιεπι ?ηΐύζ,
ηηεηι ίϊΗ.
ΤΗεος. Ιάγΐΐ. 28". Ί\ι<Ρί γΰίς πλο'ον ίυάνίμον *ι'Όππως ξίΐνον ίμόν τίξψομ' ΙιΡων χάντιφιλήσομ&ι
Ν/χίαν χαξίτων Ίμίξοφωνων ίίξάν φυτ£ν.
Εό εηίιη 7ίανΐξαίίοηετη ρνοβρετατη ρείϊηιηί
ά ^ονε,
ΙΙύ Ιιοβρϊΐετη τηειιηι οΜε&ετη νϊάεη$ & νιοίβϊηι οΜεοίετ,
Νΐοϊατη Οναίϊαγηιη βηανζΙο^ιιεηίΐΜίη βαονατη βίνρετη.
Αίοχν 5. Μ«ΰΓ«ν αλλο φυηόιτγς 7Γξότί^ον Λ'ν^ζίον αμττίλω.
ΝιιΙΙαιη αΐίατη^α^ογετη ρνϊιι$ βενενι* νίΐε.
ΟΑΚΜΕΝ ΡΗΑΕΕΙΙΟΙΙΙΜ.
ΤΗοοογ. Τον τ» $$ανδς ό£* ύμιν ύιόν άνιίξ,
Τόν λΐΐοντομάχαν,τόν ο^ύχν^α·,
Ώς>ώτος των ί7τάνω3-ί μχσοποιών ?
Ώί'πα,ν^ξος ( ξυνίγζ&'ψίν^μΡχ Ηνιμίξίον

ΟΑΚΜΙΝυΜ.

ΐ*?

^ονζί τβε νοίή βΐήαη νζν,
Ευηι φα ειιιη Ιεοηε ρηξηάνϊΐ βταηφίιΐΜ
ηιαηΐί,
ΡΗηιη$ βιρενϊονυτη Ροείαηιηι,
Ρϊβιηάεν εοηβνίρβΐ; (ονϊηηάια) εχ Οαιηενΐο
φιοίφωί ΙαΙογαηάο σοη/εοϊί, νεεεηβιΐί
Ιαίοτεί. ν
ΟΑΚ.ΜΕΝ 5ΑΡΡΗΙΟΙΙΜ.
,
ΟοπηηΛ. Χαίςί' μοφωμΛ^τυ^αίτϊΐ^ '&(>ηος^
Χζυ^ίόμιτξ'ί,^Λϊφ^ον άνασσα ,
"Σιμνον α να'αις «V» γαίς ολυμττον
'Α/ίν αδ-^ανςον.
- Σο; μόνα ττφσβ'ίς-α <Ρί<£Ό)Χί μοΐοα.
ΚνιΡος άρρήκτω βα,ηλήϊον α\χ£ς
Όφξακοίξανήϊον ίχοισα χξοίτος
Άγμονίύνς.
ΜανίΪΒ β ρνοΐεί ιηϊΜ Κοτηα βι(νε
Αιινεηηι Βε11ϊ$ άεεοναηί οοι·οηαΜ,
Οηχ νεί ίη ίεννή· βαΙ?ίΙε$ ΟΙ^ηιρϊ
ΙηεοΙή ατεε$.
Ηοο άεάΐίβοΐϊ ϋΗ Ρατεα ψηηηηί
8εερίνα ψιοά §εβα$ Ιώεβα&α ηηη^ιιατη, 1
Ιηφεγαίτϊα$ ίηα φώ ροίεβα$
Οιιηέία ξηίεηιεί.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΐΑτ'ιηϊ [ιοιιηάο Ιοοβ εατηήηίι $αρρ¥ιύ ροηαηΐ [ροη·
άικηι , αι 5αρρΙ)ο Ίην<ιηιήχ Ηαμι ίΜϊηιηκ ηοη ϊαύ
7τκΙ)ΐΗΐη , ία νι&α 1)Ή.
Ώθ4-
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Ποίιαλά&ξον*) ά^άνατ Μφ^ίτα^
ΏλΤ£ιός <Ρολ<)7Τλάχ.ί>λισσομ(ίί σ« ,
Μ»} μ! αταισι μηΡ α,νϊαναι <ί\ζμνα.
, Πότνια Β-υμέν.
ναήί^αίαί ύαΐκηί [εάε$ ξ$ νητηηηαΐ'α νεηαι , ρνοΙα ^ν:5 άοΐοία , τοξο ΐε ηε τηρ άαηιηΐ! ηε<\ιιε αήνηιιηι
χηχιιοτώίΐ5 Λ ο 'ύιηεΐαηάα^ άοτηει & οοηβάαι.
Ο,ναηι αϋηαοίίεί ιτηϊίΑίιΐί εβ ΟίΐκίΐΗί, αί 'ιη ΟΑΐτη'ιηε αά Ρντίαιη ξ# ΑΗηΙϊηιη.
δίνε ΐη ΗΪΓςιηο8 ΑτίίΒεδηΐίβ πιοΐΐβδ
£ί, Ρίΐυς» πυηςίβίε πιείΕ ρυείΐϊ
-Νοη &οη3 &&3.
Εγ, Οΐίυπί Οίΐυΐΐβ ΐίβϊ πιοίεβιιπι εφ
ΐΡίνίάΊί ααίειη Βαρρύο ηοηηΗηηααιη νΐί'ιιηα νιτία
8αρρ\ηά οατχηιηΐ!.
ξος,
μίσσω.
£ί, Ομμάησσιν <Γ' ££ίν οξνμι+βομβίυ
ΰΐν εΡ' αχ,οα,ί μοι .
Ιάεηι /αάι ΟαίίίΙΙηι αά Ρκήατα.
δίνε (Γ3Π5 ί1(38 §1·3^Ϊ6(ϋΓ ΑΙρρί
Οχ&ηε νίΓεηχ πιοηυπιεηο ΠΊ3§ηί,
ΟδΙΗςυπι ΚΗεηυηι ΙιοΓηΒϋεί &: υΐϋίηιοδ^υε Βπΐ3ηηο8.
Ει Ηαταιίιΐί Γώ. ι. Οά,ε ζ.
ΙΙΪ3Ε (Ιϋπι Γε ηϊιηϊυΓη ςυεΓεηΗ
]3<ίν3ΐ υΙίΟΓειτι, ν3§υϊ & ΠηίίΪΓϊ
ϊ„3ΐ>ΪΙϋΓ πρβ ^νε ηοη ρΓθΒ3ηίε υΧΟΓΪ118 3ΠΐηΪ5.

ΟΑΙΙΜΙΝυΜ.

ι*Γ

Ιάετη /ααί αΐ'ώϊ ηηομιε ΉοϊαΐΪΜΐ , «ί Οώ
Ι'ώ. ι.
Οίίί 1 6, Ιίύ. ζ. ξ)ιιοά ίατηεη νϊΐϊοβίΜ εβι
άοαι ΗορΙι^βϊοη , τερτεΙιαΗΐ'ιΐηαε Ιοοι άίβϊώοη 5ιηιυρίάϊ*·
μ μ{·γ ά&ηναιοισι <£όως *γΙη& ύν'ικ Αξιςο
γ.ίταν 'ίτιτιαζΧ-ον κτίϊη κα) Α(>μό<Ριος.
ΟαΓυηι Ιυηι Ιυπιεη 3ίϊυΙΓιι ΑώεηίεηίΙΒυδ.
0^3Π(1ο Απίΐο^ίίοη &: Ηαπηο<3ίϋ8 οςςκίβϊαηΐ Ηίρρ3Γο1ιυηι.
5εά ιητη £αρρΙ)ο, Ηοταΐ'ιια, ΟαιαϊΙιΐ!, Β αΐη
γηβαηίϊ[βιηϊ Ροϊι& α ηοΙΉ βηί , ηοη εβ τηιιΙΐΗΐη ίκ»
ναηάια ΗερύαβΊοη. Εαάεηι 5αρρΙ)ο αάΗ'ώεί ηοηηηηηααηι ηααηο Ιοα> [ροηάειαη ε]είΙο εχ βάε /αα ίΐοώεο,
Τας ίμας άυ£ας αίοις ας πολλά*
ϊκλυίς
·■■ ■
\οααη ιαααι αυιίίαί ^υ3ΓΠ Γχρε 3ΐκ1ϊεΒ35.
Ο Α 4 Μ Ε Ν.
Ουδίο εΠ: ίΐΐυά Ηογηιπ 1Η>. ι. ΟΗεφ
8οΙνϊίηγ αονί$ Ιψβηιζ ^γαΐα νϊεε νενϊ$ Ε/
Ρανοηϊ.
*
*
ΤΗβοοΗι. ϊη Ερι§ι·3ΐττ.
ΑζΧιλοχον κα) ςα&ι και ίισι<Ρί τόν πάλαι
ποιαταν ,
Ίόν των Ιάμβων 8 τό μυ^ίον κλίος,
Δ/ί)λ3·ί κ,Υίπ] νύκτα και πξός άώ.
ϋοιιββε & ΑνώίΙοώιιιη αβηα νείεηη
Ροέϊαηι
^αιηΙοβΤίΐρύυηι αι]α$ εείείενγιηιαβαηια ,
,&Ί'ΐηαηαυϊΐ & αά οΰοίάεηΐειη, & αά ογϊεη*
ϋΑΚ

ϊΐ6 ΟΑΡ. XXX. ϋΕ ΟΕΝΕΜΒυδ ΟΑΚΜ.
ΟΑΚΜΕΝ ΡΗΕΚΕΟίΙΑΤίΙίΜ.
ΟοηίΙαΕ επΒνΐ5 ρεάί&πδ, Γροηάεο, άζ&γ\ο9
Γροηοίεο, βί^ηνιηιήυβ 'βΑ ία ηυο ΤΪΓοηε5 ΓεΓβ
εχειτεαιη , Ηοηεο ιτιβ/ϋδ ορυ$ ηιονείΐηα
Ι^Ά'ύΐί. ΡΗεΓεε)^.
ν- ι"
Τβν «,λίινόν φίξίχ,ό<Ρη)>
*Ον τιχτα ποτί Σΰξος
Ές φ&ιφας λόγος ν?Ί%
Ιηβ^ηΪΒ ΡΙ)ΐΥβε^άβ5
8$τμ$ ηνβΐη ρατίύ οΙϊμ
Τιιγρεί ίη ρ€άΐ€ΪΐΙο$·, ίίτ'Λ
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
Λίοηεηάϊ /ίιηΐ αάοίεβεηΐε! , Οϊλοοϊ ΪΌ'εϊαί <ε^υί
λο ίαιίηοί <υαήΪ5 ηιοάα ξεηεϊα €αΠιήηιπη ίοη^αη^ετε.
Νοιί εηϊηι ρεηίαηιείηιηι άιιηίαχαί (ιώ'ράιιηΐ Ηεχαηκ'
ίΐο , «Γ βί ίη εΐε^ϊα , [εά & Ψβήώκα άίηιειτΛ , νεί
ίήτηεηα , νεί Αηαίτεοητεα , νεί Ρύετεπαύα » *νεΙ
ΟΙμοηηα^ & ιρβί ^αβιΐκϊϊ (εηαή'κ ηιοάο άϊηηηφΛ
^αηύ'ιαιηι , «ηβί/β Αηαετεοηιεαηι (ορκίαηί ; «4 «Γ
•υί* «///«« άϊνεφϊΗτη ίατηιιηιιηι αρκά ί,Γ.ήηνί, ΗοΥΛί'ηιιη & Βοί'ίΐηιιηι, & αρκά τείεητίοτεί ηοηηιιΙΙοί
οοη)ιιηίΎιοηεηι τερεήαί^ ηααιη ηοη Ίύύειη Οϊμα ΛΙΐιβ
ίηύΐαή; & ηηίάειη εΐε^αηΐετ ροβιί, ^ «ί «ηηο εχεηιρίο τεηι άεύαϊεηιια , εαε ύΐϊ συνιΡνα,σμόν , Ηοταΐ,
Ι'ώ. ι. Εροά. Οά. 1 1.
Ρε&ΐ , ηΐΗϊΙ παβ Πουί απία ]αν&1
δοπΒρΓβ ν»Ωαι1ο$ βπιοΓε ροχυΐίΐιηι §Γ3νί.
Οηοηιοάο ΣαϊτίΜί ΐχρτεβεήί Ερ'ξταηι. ίη Βίϋροηεηι.
Ύάν μ,ίγαξία, τόν ςιλπωνα γνωσχας «Γ' 'ίσως
Γ«ςας 27Γί/θα νόσος χαθίΤλί <Ρύαμαχονζυ·γόν>
Αλλ'
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Αλλ* οινον Ιυζί τϊίς χάρης σννωξί^ος
Φίζτίξον ήήοχον. 7τιών γάξ Άλασί.
Μεχατεη/εηι ΞΐΗροηετκ ηοβί/οηαβΐί , ψειη ιημ
(αρ'ιί /εηεέΐαΐκ ίϊιβε )Κ£«*η.> "νίηπτη ιηνεηη τηαΐ^
1>Ϊ£& ιηείιοητη απήβαηι, Ι'ώεηί εηίτη εχύαΐανκ.
^

ΟΑΡϋΤ

XXXI.

ΌΕ
ΧΡΕΟΓΕΒϋδ

ΜΕΤΑΡΓ.Α8ΜΙ.

Τ>εά'ώαι ηεϊιηΐΗϊ νεϊβί , ψ\Ηι ηιεχ'ιε^άΪ! ηοηραϊηπι ρτοάεβ βΙΙαΙ/Λ οοπιπιπηι; , ηεοεβϊΐαίΪ! ηιεχήι&, ΙΉεηίΊα ροϊϊιοι, β^μταηΐίη<ι»ι βεα βρεάεηιτη
ίηείαρίααη'ί οο&η'ιιιο , άε ρήογ'ώια 'μτη βιρτα ϋχΊηιΐ(ί%
<]καηΓύίί Ι)ΐο ιιιιη άε πιεΐαρίααηϋ αχειηα* , ΐκεηϊΐΛ
ροει'ια ίΐετνιη βαι'κηάα βι ίηεηΐΐο, αιτη ηιείαρΙαιηιΊ
ηιαχηα βηι \>νΐ)ΐι$ Ιηεηύχ ραη. Λάβεητηιΐ! αιιίαη ύΙα$
ΐαηίατη' ηιείαρίαίηή [ρεάα, <{ΗΑ3 ΗαΙ/ετ ϊη [ιια Ρηβοά'ια ηοβετ ΕτητΗαηΗεΙ , ψιιρρε τηα&α ίήί«* & οίνϊαί.
ΟηΊΛ αΐίίετη βι ηιείαρίααηιιι ρτ<£ΐεήηιια ίαη^ιιαιη
αϊίαηάε ηοΐΐιτη.
ΕΡΙ5ΥΝΑΕΟΕΡΗΕ.
ΕΛ ίγΙΙ^Βα «η» εχ (ΙυαΒυδ,Γί&δ, ςυοΗ Ηε,
ευπι άΐ:χ νοεαίεδ ίη ιιηβιη οοηατΛίηιηηϊΓ. « &
». 11\ζά. ι.
Ίιμ,ήσγς, όλίσ^ς' £1 Αθλίας νιτ] νηνσΊν
Αχνών,
Οίτη

ΐ28
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Οιιη ηιύΐίοί Οηεοοηαη %η ηανιΙη$ ρβηϋάετΐε.
.
'
■
·'&». ΙΙίαά. ι. Μκν/ν αί/βΤ* θίαν 7τηληϊά(Γίω
Λν7»2 ί-ΛΚί"
ΑοίήΙΙη Ρειϊαα.
Ουχ ςοηρτί&ίο νβΐάε ίτε^υεηε είΐ ίη £ε*
ηίϊίνο ρΙϋΓβΙΐ ]οηίοο Γεοοηάίε ΠιτιρΙίαυπ) ,
σίων, τινλίων* τιμίων > &ο.
δϊο 11Ϊ3(1· ι. Χ^ι/σίω ανοί σχ.ήπτξα>) αιηι
αηνεο βεερίνο.
Εαάειη είΐ χλχλο 3ΐΪ3Γϋηι ΙπενιιίΓη ουπι
ϊζυζ 1οη§» νεί απαρίεΐ νεί ϋίρΗιίιοηβΟ, υε
Τ1ιεο§ηΪ8.
Θ«3/ «Γ«ν κατά σφίτίξον πάντα τίλΐίσι νόον.
Ώϋ νε*ο βεαιηάαηι βιωτη νϋΐιιηίαίεΐΐι οηιηία
βαεϊηηί.
ΪΙΐΆά. ίο. Έως ο ταντ ωξμάινί κατάφφα χαϊ
•κατά 9-υμόν*
ΰίΐτη 1}(βο αηϊιηο ξ? ιηεηίε νοίιιίατίί. ,
(^οηϊΓαΗιιηΐι.ΐΓ ειίαΐΏ ϋιΐίε ίυη&χ αι & α.
ΪΜ»ί1,
^
()
}
« άχ αλ/ς όττί γυναίκας ανάΑκίδας άπ^ό·
πίνας.
Αη ηοιι ΐΐΗ [αίί$ εβ , φιοά ηιιιΙϊενε$ ΐτη&εΐΙε$βαΪΗ$.
Εϋ Πΐβά. <?. » Λώ'θίτ' « κ'κ ίνόκσίν, άάσατο βΓέ
/
&υμω.
δίνε οϊΐίίυ$?β) βνε ηοη αάνενίΗ , ηοεηιϊ
νενό ηιιιΐίηηι αιήιηο.
ΙΐΒί Λΐί Ειιίΐ2ΐ1ιίιΐ5 είΓε. ουνίζησή άχχζχκχη
Ιοη^αι-αιη ίη οηαηι Ιοηεαιη»

ΜΕΤΑΡΙΛδΜΙ.
!δΫΝ^Κ.ΕδΙδ

ΕΤ

ι%9

ΟΠΑδΙδ.

ϋ:ίϊεηιη£ ρΓορπέ Ιοςοεηάο. Ν»πι ϊγηχ*
ΓδΠδ εΛ, ςύπι ακα^υε νοεβίϊδ ίη οοηίΓίόιίοηβ
Γεπηειιη·, τνχϊι, πίχα. Μ^ηεηϋ εηϊπι β &ι
ροΛ εοηιΤ3&ίοη1επ) , ο,υαιηνΐδ ίη ιιη3ΐη Γ^ΙΙ.ι\)&τη οοηνεηεπη£. Οτ3Γΐ5 είΐ οΰηι νεί ιαηα νέΐ
υΓΓβ^ιιε νοοβίίδ ηοπΓείίηεϋϋΓ Γαέϊα εοηετα&Ιοηε: τίί^ίος, πίχκς, βόαί, βόα , Ίη ηεοίΓΟ
εχεηιρίο πιαηεί «3 ίϊο οίν&ξωπος ριτο ο ανΒ-ξωπας ,
ηεα.ιιε ο ηεαυε α Γηβηεί: : Ηοε Γαιηεη αϋίεπιτιεη ηυη ο6Γει:ν3ΠΐΓ 3ο1εό ΓεΠ^ίοϊέ, νΐ£ άιιο
1ΐ3?ο ηοπιίη3 ηοη οΠίΓρ^Γε ΙϊοεαΕ ρΓΟ εοηαν*
όποηε ^ϋίΐίδοιιη^ϋε ΐαηάειη 'ύΐα ύΐ.
Ρϊϋ αυιειτί {γηχιοίΐ5 ναπίδ πιοάίδ, νιεεχ
ιηυΐΓϊδ Ιοοϊδ Ηβη ρπηιΐ ΓηαηϊΓείΙαιτι^εβ^ πιαχΐιηέ εχ άεο1ϊη3Νοηίθίΐ5 οοπ£γ&£Η5, & εοη|υ£»ποηίΙπΐ5 οίΓευπιη'εχίδ , & ςιι&ηινίδ Ροεεαε
ίη ήπ/ιΐδΐηοα'ί ατ3ίϊοιι$ νβΚΐέ Πηε Ιϊοεπ, ηοη
ιχρεπεδ £2Πΐεη ΙΐοεποΓεδ ϋοπβαδ, αυίοα&
ρεοιι1Ϊ3Γε5 ημφάζτη οοηΕΓβΛϊοηεδ Γ3Γηί1Ϊ3Γί5ίϊηηε ίίιη£, εοηιτβάίϊοηεδ ίησ,αβπι, ηοη «ηίοδ &
ε/υ5(1επι Ι3η£υηι νοοαοιιΐΐ ϊη ρβυαοΓεδ ίγ'ίΙζΙϊ&5, ίεά1 (ΙαβΓϋηι άίέΐίοηητη ίη ηηαιη, οϋ
ρΒ,ίϊΐτη 3ρηά ΤηεοοπΠΐπι$ χωχντο ρΓΟ χα)
04/ζΐτο. χχμί φίΓΟ χαι ΐμί. χίιν ρνο χαι ίΰ. ων·
ρ .ν ώ άνΒ·ξω7Τί. χωμόο ρΓΟ χαΐ ίμάς.
χΗνρΓΟ χ&ϊίν* χη ρΐΌ χα) κ. τα'λα3·ία, ρΓΟ
τα) αλαλία, ατίξος ρτο 6 'ίτίξος. χα'ξ ρΓΟ και
Ιξ. τώςία. ρΓΟ <τά ος-ία, οβ'α.
ϋ'ίΓείΈ ί/ηίΕΓείϊδ^ο ερίί^η3ΐοερΗε, ςϋΪ3 ίη
Ηίΐο υ«·3(] ε νοεβίϊδ ΓεηοκυΓ & εχρι·ίιηϊίΐιι· ,
ΣϊΙεν III.
I
& Γ3Π
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& ϋαηΐύπϊ ίη ΟΕίπηϊηίδ &πιεηίϊοηε Ιοοο ιιηήκ
Γ^Ηβειχ ηαβεειιι·, ίϊαιε ού&τη ΐη Ιαείηίδ ϊΐΐίδ,
Λ/νεατϊα, Ατίείϊίυί,
Αε ΐη ογηΠ οοηίυη§υηΓϋΓ ία υηαηι Γ)ΊΪ3ΐ>3Γη ώχχ νος3ΐε5, &
οοη/αηέτίιη εείαιη ΓοπΒυηειίΓ.
ΑΡΟδΤΚΟΡΗίΙδ.
Τ)ι ΛρβγβγΙ)ο [αϊη ηιαίΐα άιχΊτηνι Ι'ώ. /» ζ» ι.
I. Ροείίε ρΐϊηέ «ΒΐεΓαειι ίΰο υΠίηειίΓ Αρο·
βι-ορΗο , ρΓουι ε3ΐ*ππηϊ$ Γ»είο εχί§ϊε » ηεφίε
υΙΙ&Γη Βνενεηι νοο&ΐεηι εϋάυηε, Γι ιΐΐα &ά εχρΚεκΙοεη νειτΓοηι ίηιϋ^εβηε. Ι1Ϊ3<1,
ίΐ Ί/ύνα,ί ϋ μάλα τ«το ί-πος νημίξτϊς "ίητίς ,
Ο ίηυΙίεΤ) ηιαχΐιηε ί>οε νεΫίιιιη άίχ βϊ νε*
γιιηι.
ΟΛ. ι. τίκνον. ίμδν ποΐόν. σι ίπος φύγν ίξκοξ
οδόντων ί
ΈϊΙϊα νιεα, ηηαίε ίϊΗ νετίητη εχεϊάϋ?
Ιβίά. Αλλ' <*74 μο* νόίΡί Ιπη και &φκίως χ.α·
8εά α^ε άϊε ηιϊΜ ύοε & νέτί εηατηεγα*
II. Νοη εαηιύιη βηιβ νοεαίεδ & ΗΐρΗεΗση£0$, ίεύ ειίαιτι βηεβ εοηίυη&ηεεδ βέρε 3ε>;Ί*
οίυηε ροεεχ ρεΓ βροίίευρίιαηι νοεζίεδ. Τίιεοο.
Ιάγΐΐ. ΙΤ.
λ ,
τ^χρ μ& μ ώ(ΜΛ χίΓτα< όσα ίΓξΐ/ός αχξα φίξοντί
παρ βΡ απαλοί καποι , ρΓο πα^α\
Αάβιηΐ ει /τα&«5 ίΐιιοί^ιιοϊ ίεηφεβϊνε1 /('
νΐΜΐί αγίονεί, ααβιηί ζ^ιηοΐΐεχ /ιογία/ί.
δις «ς ρΓο α£α» κατ ρ ιό αατα\

ΜΕΤΑΡΙΑ5ΜΙ.
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ϋε Ηαο Γ6 ϋϊχίπιιΐδ ειίαπι ίη Οτζτητηαύοα,
ςύπι <1ε ίηεΓεπιεηΐΌ ίηιρεΓΓε&ί 3§εΓεπια$.
III. ΑΠφίπηορ εΙίώ'εαΓ ρππίϊ νοεαίίδ ίβφίειπϊδ <3ϊ£ΐΐοηί$ , ω' γα&ί , β Ιοηε. Τηεοεπϋ.
Ιϋχΐΐ. α. « ρίτι}, νζνίιι$ , ρΓΟ « ας6τ»ν, αρικί
Ειιπρ. Εϋ βρικί ειιπάεπι ϊη Ρηαεηίίίϊδ, μύπι~
λαμβάνν, ρΓΟ /ΐ*>} (ττιλαμβάνα. ωνα,ξ, ρπ»
» αναξ, ί&*·. Εε αρπβ ΑπίΙορη. ϊη Ε^ιιίϋ.
ύκ αξιώνω μαντόν Ιχυσαν. μν^α.
Νοη ηιε άϊ^ηιαη ρηίο ^ηΐροίεηχβη.
Α Ν Ν Ο Τ Α Τ.
ΌΊχίηΐΗ! <» Οταηιηιαίκα \)χο ροιίία ηβεηηιία νι*
&(ή αά αρ\)*ηβη , φάα ΐαηιεη βχηο αροβηρΗ ηοίαή
(οίεηΐ } & λ\> αΐϊυ αά αροβΐορΙ)ΗΜ τφτΗΜίΐΐ, ηι$
εΐίαιη ΐο τφταιη«ί.
IV. Ιη Ηιι;ϋ5ΐηο(1ί δροίίΓορηο Γαρε Ιοη§»
ϋΐ Γγ\ΙιΛ)Ά3 ψιχ αΐίοςνιίη ίϊηε βροίΪΓορηο 1>γονΪ3 είΓεε, ΐίμφος ρΓΟ ο ίφφος, οαάν.5. Ιάψ]1.{*
&%11.ι.
(ϊ
Ίηνον χ' ώ'χ ^ξυμοΐο λίων αΐίχλανσι 3·«νόντα ,
ρΓΟ Ίτϋνον και ο Ιχ «Γςυμοΐο,
ΙΙΙιιιη & ϊηβίνα Ιεο άεβενΗ ηιοΜαιίΡΐ.
\\)\ά. ώ'πόλοι Τιν&ον, ρΓΟ ά α/ττολο/ ην&9ψ}
νεηεηιηΐ ναρτατϊϊ.
V. Αΐίςοαηιΐο ρΓοιΙαοίενίΓ ίεςυεηβ νοε»· Γ
1>α1αηι ρΓορΜΓ ρκεςβάεηεβιη αροΛτορηαπι.
Τηεοε. ιοΐά.
Τ«ν ^ αξ*
<* Δβφν<ς ποταμή-φαη.
ρΓΟ κ*ί ο Δαφνις.
Ηακ αΗίεπι ξ? Ι)αρΙ)ηϊ5 ηβηηάϊί.
I Λ
5κ?
ν
Ν
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5ίε ϊΒϊ(1ΰΓΤ). Ώξαΐος χ' ούΊ^ωνις» ρπ) χα,} $
*Α<Ρωνΐζ> βοηκοβα Αάοηϊ$.
χ' ώνύξ οξος ά^αν. \άγ\\. ι
εβ ζ>λ*
αιηάυ$
ίοί«ί αοείηιη.
VI. ΑΒμααηϋαΓ 3ΐιϋειη εχ Γεηυεηεί άίέΐίοηβ νοοίΐΐβδ , Ιίοεε ροίϊιίοηε 1οη§α: ω"ν3-ςωττος, «"'ν^ίΛΤί, ρΓΟ αν^ω7Γος, ω ανθ^ωττί ,
3ΐϊςαο«68 βραά Τ&εοοπίΛΐηι , οα;α5 αϊ & βί'ιοπιπί Ροέΐ3Πΐπι βροίΪΓορΗοδ (ΙΐΗβεηϋεΓ οΒίβΓναΒϊε ίΙϋάίοΓοΒ ϊϋοΙεΓοεηδ. ΙΙΓοϊ εηίπι πιβ^ηό
€Γοηε ρΕη^εηή εβΓπιϊη».
VII. ΑροίΙϊορΗϋδ ηοη Ιβηΐύπι ίη εοάεπι
οϋΓΠΐίηβ, Γεά ε«3ΐη ΐη βίν^ίΐδ Ιοοιιπι Η^Βεΐ:,
βςαί αρνκΐ Ι1»ΐϊηθ5 Γ^ηαΙοερΗε, ηιΐ3πι Άά τεπι
ΐηοΐιί 3<ίίεπιηϋ νειτίϋδ ίΐΐοδ Ηοπιεπςοδ.
ΙΙϊαά. 3ν Τρώας άπώσα&ζίΐ χα,) Ιρνχίμίν \υ·
ρυοπα ζην
Άυτ« χ' ί'νθ-' άζάχοπο.
Ττβ]αηθι5 τερείίενε , & οοενεετε ΙαίιοοηΙίΐΜ
^ονειη ,
ΠΙιο ΐηηο ίνίβανείιιν.
Έχ Ι1Ϊ3(1. ξ. Ή φ$ς ώς τρωισσιν αφιγίμίν ίνξυοπα, ζην
'Ω.ς ή^αχληος πψχώσατο ;
^»
ζ*β Τγο^αηϊ$ ααχιΗαΗ Ιαίέ ν(*
άεηίειη ^ονετη, βαιΐ ΐναίιΐί εβ ρνο*
ρ(εν ΗενευΙετη ?
%
Έχ 1\\Λά. ω. ΠαΓιΓίζ χα-ι γαμβςρι , τώβΡ η λ*·
3όκ ίυζΰοττα ζην
ίϊ/ιϊ

ΜΕΤΑΡΓ.Α5ΜΙ.
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ξεηενί (άοηιιπη νεάϊενηηΐ:) ΐΙΙΐ
νετο ηοη Ιαΐηενηηΐ: ^ονειη Ιαύ νί·
άεηίεηι , ϊη οαιηρο οοκ/ρίουΐ.

Ιη Ηίδ Ιπ1>ϋ$ Ιοςίδ εΙίαΊπΐΓ αΙρΗα εχ 3θοαΓαΐίνο ζϋνα> ρΓορϋΟΓ νοεβίειτι Γεφίεηΐίδ νειτΓϋδ.
'

ΕΟΤΗΐΛΡδΙδ.

.« Ε&ηΐίρίΐδ &ρυά Ι^ίΐηοδ εΛ εύπι μ Ηΐεη
ΠγπιιΙ οογπ νοεαίί εϋάίηΐΓ ρΓορεεΓ Γε^αεηίβπν
νοοαίεπι: η«: Ονχοχ οαΓεηί, ηιίΐ Τοκέ^'ε^ΐιρίΐη ηοΓπίη^Γε νείίπιιΐδ εϋίϊοηεπι ΙίΕΟΓεε <τ ίη
νεΓΓυ ςαοϋ&ω Αναά, & ^υ&πιηα'ϊπι αϋαΓαηι
Ιΐ^υία'αηιηι , άε ηοΐΒιΐδ οδρϊεε εεπίο ύίχίαιιΐδ.
δεά ηυ|ϋ5Γηοά,ί εΐίίΐοηεδ ΟΓχςίδ ρβΓφίαπι γ»γ2β
ίΐιηϋ ρ3ΐιοίααε οΓιΐδ,
Οιιΐάϊΐη Ε&ηΐίρίίη νοείηϊ, εύπι έ ιτιείΐίο
«ϋφϊοηΐδ ΙίεεΓΒ. αυίεΓΕίΐΓ, ηααϊ Γ/Πίΐοαπι ηοηςοηίτίειιίε, αε σχίτζΓτβν ρΓο σχχτττξον.
ΌΙ^ΕΚΕδΙδ 'δίνΕ

ϋΙΑΕ,ΥδΙδ.

ΕΛ, οιιηι Γ/ΙΙβΒ» υη» ίη (1α»$ άΊ'νίάίϋϊΐΓ, ςυβ1β$ Γ^ΙΐΒσίίπιπι Γοΐαίίοηβδ 1η οπιηί <Ή£τϊοηππι
§εηεΓε ΟγχοΪ5 Πιη£ υίΐϋΗΐίίΙϊπΐίε, ιΐ£ «-^ον,
α.7ω> «αγορ, ίάγην, «7α»
Ια,^ώς. νλων,
ίάλων. παις, παις. ίύζωνος, ίυζωνος, & ΠπιίΗα ίηπ"ηίΐ2, (αιη ίη ηοπιίηίΐπΐδ , ςυέιτι ίη νε Βΐ5, 3Ηϊ5(}νιέΓ ηοηίιυΐΐίδ ΟΓβείοηϊδ ρ»Γείοηδ.
Νεςιιε οραβ είι ίη τε εΐ&η, & ραίΐϊηι οΒνΐα
βχεηιρίί. ροεϋΑΠίπι αϋάιις-εΐε.
I 3

δΥ-
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(
5ΥδΤ0ίΕ.
ΕίΙ» ούπι Γγΐΐα&α ηδϊιΐΓίΐ 1οη§α, ίΐαε αίατη
ροίϊάοηε, πΙίεΓα οοηΓοπαπίε εχεηκιι, οογγϊρίιαΓ. Ό ε ΓγΙΙιιΒ» η&ΐαχΛ Ιοη§α 3Κΐι1ίιηα$ φιχ~
οαιη οχεπιρία, οαρ. 4· Νυηο υηυπι εχ ΙΚαϋ. 2.
ί'ομίν , οφςα*6 δασσαν ίγίφιμν/ όξύν αξ*ια ,
ρΓΟ ί'ωμίν.
Εαίίΐϋί ιιΐρτορζΜί εχεΐίετηιι$ αοητη Ματίετη.
Ρ? 1οηβ(Ε» ροΓιάοηε βχειηρίιιπι Ιιοο είϊο.
-' Ρ*^,
χατί^ίξα, ρΓΟ ίρρίζον, ίρ·
ρίζα , κατίρρίζα. ΙΙΪΛά. 21.
$Ίς ννσ% τοΐα^' ί£«ξ« φίλον 'τίχοζ ^α,νιωνων ;
0»ΐί ΐϊϋ ώανα ργοΙε$ εαΐϊίυηι ίαΐϊα βεϊί ί
ΟάγΗ. »3 . καχωσ^' β'/7Γ«§ μ/ν ίζί^αν μι>»57?£ί{>
.Μζ/ί? /εεετηηί ϊΙΙΐ ρτοει.
Εε ΙΗαά. ι. Μίν/ν αί<<Γί Θίώ πηληΊάιΡίο Αχιληος
ρΓΟ Α^λληος.
(7<7»£ Ζ^Λ 7>/7Ζφ ΛούΗΙΐΐ.
ταχιά, α^ί'α, ρΓΟ τα^ώ» ί&Γίίϊ*, βροί
"ΠιεοαΊΓ. & 3ΐίο5. ν
*
ΕΟΤΑ5Ι5 5ΐνΕ ϋΙΑδΤΟΕΕ.
ΕΛ, ούηι Γγΐΐββ^ πηνιγ» &ΓενΪ5 ρεοάπαιαΓ,
αΐ]'ν>5Γηο(ϋ πΙίςνιοΕ εχεπιρία οοιηιηειηοΓΛνίΕνθ-ο'ζί μίίλα,νι πόντω > ρΓΟ μίλανι.
ΙηβΙνΐί ϊη ηίξτιαη τηανε.
Ι1Ϊ3ϋ. ία. Τ^ωίς «Γ' ίρρίγασάν , όπως ίοΓον ««►λον οφ/ν,
I
Ττο)αηί οΐ/γίξκεηιηί , «ί νίάεηιηίβγρεη·
ίειη ναΗε^αίυ,ιη,

ΜΕΤΑΡΕΑ5ΜΪ.
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Ει Ηοδ νειΤυδ βένετη ίη Ηηε η3οεηϋεδ
νοο»ηϋ φΐίά&πι μυχξας* Που»; & ίΐΐοδ αχίφαλκς, ααί ϊηκίο 1>Γενί ςοηίΐαηΐ, ααβίίδ είΐ Ηΐε,
ΙΙΊ&ά. ι%.
Ετ&ίΓ») νηάς τ« και ίλλ»'σ7Γοντον '/χοντο.
Ροβ^ηαηι αά ηανε$ & ΗβΙΙ^οηΐιιη νεηξ'
ηιηΐ.
Ααί ςύπι εβάεπι εοηΓοηβηδ £επιίη3£ΐΐΓ,
«τίλίασα, ^λββσσα, (φξασσα, φξασσάμίνας »
& ίη ε1ϊϊ& Γηιαί ίδ, α"ε α,αίΙ>α$. Γχρέ ίη ήοο εοεο
ορεΓε πιεπιϊηΐπηίδ.
ΡΚΟΤΗΕ5Ι5.
ΕίΙ 1ίΐεΓ3 νεί Γ^Ηαο» ρπηείρίο άΊ&ίόηίδ αάάϊϊ% : λίλα$ών , ριο λαθ-ών , λίλαΒ-ον , λίλαΒόμην> ριο «λα^ον, ΐλα&όμην, έ λανθάνω 9
Ιαΐβο. ητΑΎων, ρΓΟ τ*·)^» *
αρρηΙιεηάο 3 αοοίρΐο, σμιχ^άζ , ρατυυί , μικςος. ώλα»
Ρ&ϋ, ολωλα. άτπα, νϊάί , 'άτωττα , & ίΐε ίη
βΐιίϋ αααηΊ ρίαππιίδ, <Ιε αυίηαδ ραίΐΐιη ίη
ΕΡΕΝΤΗΕ5Ι5.
ΕΛ, ςαιη πιεάίο <1ϊ&ίοηίδ 1ίιβΓ3 ανα ίγ1ΐ3οα
ίη'ίτίΙοϊηΐΓ, κώνος, νααιιΐί. ν»σος, ιηοτίηί ,
ρι ο ο ϊίνός, >ί νόσος. *Λλαβί, ρΓΟ ϊλαβί. ότπόηξος> ρΓΟ β7τοτί^ος> #ίίτ. αΥπαν» οοεηγ*
τεη$3 άντ«ϊττ*, άντιόων, άνηόα7ΓΑ. μ^αάων>
ριο μχσών , & ί(3 ίη αΐίίδ.
ΡΑΚΑΟΟΟΕ.
ΡΛ, ςύηι εχ£Γεπΐ£Ε Γχΐίβο* βΐί^αίίΐ βφ'αη^Ι*
«ιγ, ^Φ»<χ3ά > βν»ισθΛ, ρπ> «<φ»ς, ίίττ^ίς * <#I 4« !
«&Μξι

1)6

ΟΑΡ.ΧΧΧΙ, ΡΕ 5ΡΕΟΙΕΒ, ΜΕΤΑΡΕ.

α&αί , άϊχβνΪ5. §ίς %σ&α , ρπ> »ς , εγα$. τύτττί7Μ, ρΐΌ ίτι^ττί , νενίεναΐαί , ίρβ&άίκ ΟΕίατη
Ϊ11» 3α ραΓ3§ο§€η β'ηφι, παλάμηφι> ς-ξα,τάφ , & Ωιηΐΐια , 'άε ^ιαΐΙ>υ5 ίη, ΟΓαιηπι&εϊςα.
ΑΡΗΛΕΚ,ΕδΙδ,
ΕΛ, ούπι ΙϊΐεΐΑ νεί Γ7ΙΙ3&3 ρπηείρΐο ά\Ά\ο-. ιιΪ5 ΓοβίπιηκυΓ, ο'ζτιί ρΓΟ ίοξτϋί ββυτη,βνίη.
άια ρτο γαία, ίεννα. χφος ρΓΟ ίκίϊνος, ίΙΙε.
$4βον ρΓΟ ίλαβον, (ΐπερϊ^
δΥΝΟΟΡΕ.
δγηεορβ 1ϊϋεΓ3Πΐ νεί Γ7ΙΙ3&3Π1 έ νηεάϊο άϊ-.
£ΙίοηΪ5 ίυ!?£Γ3ΐιϊ£. ίυξα'μην, ρΐΌ ίυφηάμχια.ϊΗ*
ϊί'ρατος, χίζαος, χίξως, εονηΐΐχ & Ίά §εηιΐδ αΐία
υϋΐ^ιιε ρονίβ,
ΑΡΟΟΟΡΕ.
Αροοορε 6ηχ ^ΐότίοηϊδ αΐίςυίίΐ ιΙείΓβηϊΐ:,
«Γω,ρΓθ «Γάμα, άρηιι$. ττοσυ^ω, \>χο *ποοαίΓώνα, Νερίιιηηηι* /«Τςΐ, ρΓΟ ι^ξωτι,βί^οτϊ.
&ια > Γεη ά'<αν , ρΓΟ *Α/αι>τος ,
ϋίίϊεΓΕ Αροοορε »6 ΑροΛιτορίκ) , ςυοά ίη
ίΐΐα νοοπίεδ & εοηΓοηβηίεδ & ϊηχ,ζογχ ί}Ίΐ3θ« ,
36 ίη Ηβε Εαηαιπι νοο3ΐε$, & θίρηιΐίοή^ί , &
ι^ΐΜάεΐτι ηοη οιηηεδ ΐοΐίβηίαι·; ρΓ3ειεΓε3 3ροίίΓορΗοβ εεπο ςυοάαπι ποι^ηγ ί>§ηο, βροεορε ηεςιΐδςυαηΊ.
ΑΝΤΙ

ΟΑΡ, XXXII, ϋΕ. ΡΑΤΚΟΝΥΜΙΟΙ5.
,

ΐ}?

ΑΝΤΙΤΗΕ5Ι5.

Αηΐίιηείΐδ (ηοηηυΐϋ αντίςοιχον νοςβηί)
ρβ ΙΪΕβΓίε οόπιιηικβιίο , τιόςσω ρΐΌ πόρρω , ρτο<·
ςιιΐ. θ-Λλαττα, τηατε^ ρΓΟ' θαλασσί* , & ίιΐ
ηοη ρ3ΐΐ03.
ΜΕΤΑΤΗΕδΙδ.
ΕΛ 1ί£εΓ&ηιιη οκίο ΙπιππίϋβΠΐδ , ίξξω,/α*
€Ϊαηι, ρ ιό ρίζω. Ι-νζαΒ-ον, ρτο «πα^ον, α
νίξάς, ρ ιό κςατίςοΝς, /οτΐΐί. χάζτος , · ρΓΟ κςα-

ΟΑΡϋΤ

XXXII.

,

ΡΕ
Ρ Α Τ Ιξ Ο Ν Υ Μ I Ο I δ.
1)3ΐτοηγΓηϊς3 ΓβΓέ ροεΐ3ΠΐΓη ρΓορπ» Γυηϋ, άβ
. ςυϊβιΐδ, ούιη ίη ΌΓ3Γηηΐ3£ϊο» πίΜΙ Λχβπ.ιηυ$ , ηϊε υσί ρπιηα ροεί'εοδ Οτχοχ πιάίιηεη12 (Γ&(ϋηιιΐ5, αΐίςηΐά άΐοεικίαιη νΐαβεαιν
,~ ΡαΕΓοηχπιϊς» αα£ ιτιαΓοαΠη» Γαηζ ααε Γοειηϊηΐη3·
ΜβΓαιΙίη» όείϊηυηϋ ίη <Ρ*ς νεί ων, πξίαμίίΓκς, Ρπαιηίϋεδ. Άιακί^ης, /ΕαΠάά, πηλίίων,
ΡεΙϊοη.
Ροερίηϊπ3 εχεπηΐ ίη ας, ις & ν«> /λ/ανς>
ατλαντ/ίζ'ς, τι^<Γαςί{, ««Τζα^ήτι > αχ^σ/αγΜ,
^

I ,$*

ΜβΓςκ*

(I ■ /
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ΜϊΓουϋηα ίη
Γοηη&ηαΗ' ραπίηι α §εηίΐϊνο , ίϊ ρπηιίΐ:ίν» ίϊη£ ΐετύχ ίϊπιρΗαυηι, πξίαμος, π^άμα, ττξίαμί^ης , Αιακός, αια,κ5 ,
άιακί^ης, ραπίπι νειχ> 3 άβηνο, Π ρπΓηϊϋινυτη
Πε φΐΐηι» άεςίϊηε^οηίδ , Νί5"ίι>(>, Νίξ-ο^/, Νίψξνωνι , «μφ/τροωνΐεΓ^ > & ερεηιηείΐ , Άμφ/»
τ^κώνΐίβΰΓΝς , φΐ3Ε ερεηΐηείϊδ εείαιη ίη βΐίίδ οίϊείι, ιλ τίλαμωνιάΊΡνς , λαομί(Ροντιά<Γης,
& Ιοηΐε» <ϋ»1γΠ , <ατ*ιληϊ$Ίις , & ίηΐεΓρηίΐεο α,
<ΒΓ«λ«(ϊαΛς, Ρα«ίιη ίοηηβηιχίΓ έ Κ,εΛο ηοπιίηιιπι ρππιχ ΠηιρΙίεϊϊίΓη. ο αινίίας, ο αιηί^ας,
φ\ζΙΟ & ·, ]οηϊθ3 οΙϊη^Π, ά/ν»/ίΓ«ς ο λαίδης,
λαίζτιάιΡης , ίηϋεΓροίϊΐο α. ο /«δΤΉτβτΗς, <<ζϊρβτοτύίίΓ«ς, «ς, πνιπαεο ίη α<Γης.
Ι!1α ΐη β>ν» αι ίκτ«λβίίι)ν , κζον/ων} Γαηι ]οηί»
ς», & Γογπιλγϊ ροίΓυηί α& Πϋδ ίη «/«Γ«ς, Ατ^
<Γ«ο > Ατςί/ων» νεί βΒΓοΙίκε,εχ ίΐιίδ ρ> ϊηιο§εηϋδ,
«ϋ εχ χξόνος» χςονίων, ίαφίτός» ϊαφίτΊων.
δίίϋε »α£€πι 3ρυά ίαϋίηοδ ^ρεΕίοηίίΙεβ
1οη£η>5 » ηοπη3 ΓεςείΠε, Πε & βρυά* ΟΓχεοβ.
ΑΝ Ν Ο Τ Α Τ» '
ΛΙιηΗΪ αάάηηΐ ραΐίαιηνακΛ Ίη ιος «ί τιλαμωνιος
*Α'«ζ> β& *ρ/* ίοτηίΑ 8? αρρφύο αά [πίβαπήνατη
{αύί ίηά'καηΐ , Μ /μ
αάμΆΊνα , «ο» ραηοηγηιΉα.
ΡοΒΓηϊηίη» ίη ις & *ς ίηιηε 3 ΓηαΓςιιΙίηίδ ίη
μις. τυΤίΓα-^Βς» τι/νβΓας/ς. ατλαντικής, ατ·
λ*ιτι*ς, *λ«&Ρ»$ι /λ/ας,
111α

€Α?. ΧΧΧΙΙΓ. ΌΕ Ν0ΤΙ5 ΑΚΙΤΗΜ.

1 39

\1\α νεΓΟ Ά/ηι/'ς, Άχιλλης, ά ηιαΓαιΙίηίδ
}οηϊςίδ ϊη νϊι<?γις> ββΐ^ί», ΓγΙΙαΒα ^η, ΆχιλληίΡοεηιΐηΐη3 ίη <ν» (ΙείΙώουηΐϊΐΓ έ βοηίϋϊνσ,
ά'ίΓ^αίος, ά«Γςα5,«ι α'ίΓςα^Ί'η >
ακςίίπος,
ακρισία, άχ,ζίσιωνη.
ηιι'ιάιτη ραηοηρη'κοηιηι ύαύΐηΐ, ιε αιιίειη ναα ξεη·
ί'ύ'ίΑ βηί , 4«ί
ροβεβινΉ αά)ΐίΙϊνϊι^«ε ηοτη'ιηώαι
ροηαηιατ, άε ηπώίΐι οηιηϊίαί ΕηηηαηαεΙ , ηύειη εϊίΛτη
αάώϊί, β ρΐατα άε ραΙτοηγκΊώ αιρ'α. Νατη
ΐΑύηναιχη άε
ηοϊηιηώια /ετέ βιηΐ αηηηΐίΐηιι

Ο ΑΡϋΤ

ΝΟΤΙ8

XXXIII.

ΑΚΙΤΗΜΕΤΚΜ8
οκ^οοκπμ.

οίο ηοίΛταηΐ ΑήίΙηηιεϊκΑίιιηι αίαηιατ ΟϊμΊ Ιϊιε*
ήί ίήρΐίάίεΐ. Ρήιηο , βη£ΐιΙίί ΛΙρΙ)αΙ>εΐϊ ΓηετΙί
[εαιηάάιη ατάϊηειη (ιι\ Ιοά ηαηιηαηι β£ηφαηήΙ>ιΐί %
ηαο ρΑέΙο λ ηιιτηεηιηι ρήηιαιη ; /3 β(Ηηά»ιη } 7
//«»»,
» <υΪ£εβη>Η»ι ψΐΑηηιη β&ηφιαΐ. (Ιααια*
τηεταηάι τΑίχοηε άιβϊηίΙΊ [αηί νϊξίηίϊ ^ιιαοιοτ ΙϊΜ //μ»
Λί »
ίΰί'ιάειη Οά^εχ Ηοιηετ'κχ. Ηϊηο 11\αά, &(%
άηιητη ;
ψ. ·υί£εβιήατη ΐετΗατη Ηύτηεή Μηιιβ
άεηοΐΑΐ. Εί Βιιηο ηαιηεταηάϊ ηιοάπηι αάύώΐίεηιηΐ αΙί&
ψα^πε ΟηκβτΗΐη %η άιβηΐ/αίιβηε /ιητιη» ϊώηχιιη*
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ζιοαηάο ιιίιιηίιιτ <5ϊ&ά ΐοίο ΑΙρΗαΙείο Ίη ηε$ οία^
(ει άίνφ, ηΐ44τηιη ρήηια εβ «η'ιίαΐαηι &ί α, ηϊ<]η«
*ά )οΐΑ, £Χ(ίΗβν?, ύοααιηεη ώχγαοίετε ς , <νεΙ , «ί
αΐίί 'υβίαηί , V ροβιο ΐηίετ ί & ζ ρτο ηιιηιετο [εηαήο.
ΑΙπϊλ εΐαβΐί εβ ({(ηατϊοταηι α κφπηΰτα ΐϋί]«ε Άά ς »
\)οο ίαηιεη βξηο V "νεί ς~ ίηίεγ ότ & £ ρτο ϊιαηιετο ηαηα£ΐηΛτϊο ίοίίοοαίο. Τεηία ώιβί εβ οεηϋηαήοηιηχ α ρ
αιηΐΜ αά βηειη αίρηαύεύ, 1>κ ίαηιεη ποία 3 ι *Μ
ΐΐί αΚαρΙαοεί ^ ηαΰ9 έτι, ρχο ηαηιεχο ηοηχεηιεβηιο.
Αάάίία. Εί ο'α ίτ'ώιυ οίαβιίιΐ! Μηήηεηίατ αηίί4ίει%
άΐοαήχ) ίεηίαΪΜ, αιψε ΛΐίώΊΙΊαάα;, ςα* & ϊρβε
ϊυύοη (οτ'ώΗηΐμτ ημηιεή* , η'ιβ ψοά »//< ηοη αηιρΙΊΡ!
ηοΐαηιιιτ ααιίο ααεηία Ίη άιχίή Ιαίεήί (αρεύοτε ραηε%
β> ΐ') «Ρ'» 1> & ζ'» ι»>2> 3> 4» ί>'<ί> 7>
[εά ίη Ίη^εήοχε βηίβή όοο ηοάο > <&) β» ,7 , '/Ρρ
,«>
Α Λ ,*> Λ» /*' ,,ν> Ι' /?»
?> />>
,Τ, ,1/, £>,
,ψ, ,», 3·
ιοοο. ζοοο. 3°ο°· 4°00· ίοοο. 6οοο. 7οοσ·
δοοο. 9οοο. ΐοοοο. ζοοοο. 30000. 40000·:
ίοοοο.
όοοοο. 70000·
8οοαο, 90000.
ιοοοοο. 2οοοοο. ίοοοοο. 4°°οο°· ίοοοοο.
άοοοοο. 7οοοοο. δοοοοο. ?οοοοο. Εβ ααίεηι
οΙ>[εχναηάαηι ηιιιΐΐοί εβε > ηιιι α, β, 7> &τβΙϊ^Η4ί
\ιχεχΑ$ ί««» ιιηηαΐεχ , άεοηχΊα$ ,
ίεηιιιήΑ! βίξηιβεαηι, ημΰ,ο ααεηϋι ηοιεηι, /εά βίαι ηκάαί^αε ροΠΛΜ , ιηχη ααίεηι ώΊΙ'ιαάαηι «οία βηί , )οια βηξίι'.'κ.
[αΐίβήίαηί. Ιίαηκε α \είαηάαη% ίβοχ, ηύΙΙεηαήί ηιιριεή βξηιιηι εβ, β Οίι ηηΐΐεηαήι, 1$ ίΐα άύηεερς >
αΐη ίαηιεη αοαίαηι ίοηαιη , εο , </«ο άΐίϊιιηι εβ »
4ο ) «οίϊί ίίί/ αρρίη£ΐοι( , </«ο.ι· /αΐιΐυ εβ (εηα'ι, Εί
})Μ άε Ι'ίίίεήί τηίηιΐΗαΙίί , ψα$ 6><«(ί αάΐήΐεηι ρτο
ναιηεή!.
ΛΙαμι-

ΑΚΙΤΗΜΕΤίρς.

ι4 1

ΑίαβϊαιΙαηιιη αΙΊ<£ βηϊ βτηρίκα , αΐ'ιχ άηγΓκα>
(ειι αΐται Ίη [εβ ϊηύηβ} \)αΙκηΐε$. 8Ίη>ρΙκα βηι βχ^
I, Π, Δ, Η, Χ, Μ ,· ψΛϊαηι ρήηια εβ ηυΐα ιιηι{αΐίί. 8ιθίηάα ηιιΊηαήαιη ηιαηιΤΗΐ» βράβίΛί. Τετ~
χχλ άεηαήιιηι. Οκατία οεηιεΫΐΑτΊιιηι. 0»ιηΐα ηαίΐεηαήαηι. 3εχία άιάα Μίΰϊηαήαηι. Εβ ααίεηι αηα<\ΗΛ<\Ηε εβί ηατηεή ηηεηι άεηοιαί , ΙιΐετΛ ΊηηΊαΓα } Π
ηϊηι'ηΜη τ»ς ηχηντά^ος : Δ τίϊς <Ρίχά<Ρος > Χ τίίς
χιλιά^ος, Μ τί?ς μυ^ιά^ος, εx^ερι^ϊ I & Η , (\ιιλτ«ηι Οία βξηιιη εβ μονάδος, \)Λ( ίχατοντάιΡοζ.
Οηιηεί είϊατη ρχΛίετ Π αι^ηε αά ηαΊηΛήατη ηηηιεηατ*
βνε ρετ β, βνε αΐϊιι Αάβη&Λ τηαΐήρϊΐίαηινιχ «Γ,
I, II, III, ΙΗΙ,'Ι. ζ. 3· 4» Δ. ΔΔ, ΔΔΔ,
ΔΔΔΔ, ίο. ζο. 3θ. 4°· Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗΗΗΗ,
ΐρο. "ζοο. 3οο. 4οο. Χ, XX, XXX» ΧΧΧΧ,
ΐοοο. ζΟοο. 3θ°ο· 4°°°· Μ» ΜΜ, ΜΜΜ,
ΜΜΜΜ» ιοοοο. αοοοο. 30000. 40000.
ΏιιρΙεχ
ηιι* αΐιαι ϊηάαβί Ίη β ΙιαΙ/ει , εβ μη'ί(Λ ΙίίΐϊαΠ, εα ϊηιεϊαμτη ίη β ΙιλΙηι Δ, ϊηιετάατη
Χ, ϊηιετάαιη Η, ίηίεχάιιηι είϊαηι Μ, Ηεηοίαίηιιο
ηιαηεηιηι ιιιβί ΙΊχετΛ ΊηΛαβ ποία εβ , ηΗΐηηιιίεί απϋίοη & ηιιιΐιίρΐίοαίιιηι , [Δ] , β$η'φοαι ^αίη(}καρη{α )
[Η] , ψιϊη&εηΐΛ, [Χ], ηιιίΗηηε ηιίΐί'ια , [Μ], φιί)-"
ηαε ΐπ)ήαάαί. ϋ[«ηί«τ αιιιαη ΙμΊμ ηαοηιιε τηαβε(ΐιΐϊι Ιίιεήι αά ηπηιετοι άεβξΐιαηάύί , Βί* ν'ιάεΐ'κεί
βρίεηι , /, V ■% Χ, £, 0, Ι?> Α4> ρήτηα «»£ΐαίετη βχηίβεαΐ } βοΗηάα, ηηηιεηιηι ηαίηΑτιαηι ; ϊιχϊια, άεηαήατη; ηιιατία, ηιιΐηηαα^εηΜΪΗηι; ηκίηΐα,
οεηίεηαήαη ; βχία , ηιιίηβεηαήιιηι ; βρήιηα, ηιΊΙΙε*·
ηαήαηί ; βά Ηλι οτηηία βηαεηι ίαΐ/ηία ηηηιεΐοηιιη βήειη (οηίιηεη*, ηιιτηετίί ί,αίίηα εχ αΐίεχα ραηε τί'
βροηάεηύΙ/Ηί , (Ιαχμϊ βηα]β* οΙ> οεκίοί ροηεί.
' *

*

« "
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I , α!, ίν.
Η , 0, Μο.
III 7 > τ$ω·
ΙΙΙΙ . εΓ', τίσσα^α.
Π , ί, «ΖΣΓ^Τί.
ΠΙ,ί',^·
,
ΠΙΙ , ζ', ν&τα.»
ΠΙΠ, «', οκτω.
ΠΙΠΙ, θ', ηνία.
Δ, <ί «Γίκ*.
ΔΙ ; /ά > ίνεΠίκα.
ΔΙΙ, //δ', (Ρώσικα.
ΔΙΙΙ , ΐ7'» τξ/αχαίΰΡβκα.
ΔΙΠΙ , /(ί', τίσσα^α.καίΔΠ, «> (ΰηντίκαίίΡίχ,α,.
ΔΠΙ , <?■', ίκχ»<ΰΓίχα.
ΔΠΙΙ,/^', ί'τταχαί^ίχα.
ΔΠΙΙΙ, <η'; οχτοκα/οΓίκα.
ΔΠΠΙΙ, ίθ-', ίννία,ΧΛίΔΔ , κ', ί/κοσ/. '
ΔΔί , χα, ίίχοσιΐν.
ΔΔΠ; χ/3'> ζικοσίιΡύω.
ΔΔΙ11, χ^', *«»σ<τ£ία.
ΔΔΙΠΙ, ««Ι7, ϊικοαιτίσ-σα-ξα.
ΔΔΠ, χί', ίαΛσκατίνΤί.
ΔΔΠΙ , «€·', 'ακοσιίξ.
ΔΔΠΙΙ, χζ', ΐικοτίί&'
τ».

/) () ιιηαφ.
II, 2, άιιο.
III, $, ΐτία.
ΙΙΙΙ, 4» ηιιαΐΗΟΤ.
V, $» ^αίη^αί.
·
VI, 6., /«τ.
VII, 7) βρηηΐ'
VIII, 8, οόΐο.
VIIII, 9, ηονετη.
Χ, ι ο, άαιηι.
XI, 1 1, αηά,κιτη.
XII, ιζ,άιιοάίώη.
XIII, ι^,ΐηάβάηι.
ΧΙΙΙΙ, ι*·, <}ΐ4αΐΜΐ4β'
άηι.
XV, 1 1, φήηάΐάϊη.
XVI, ι6,[ιάιάιη.
XVII, 1 7) βρίβηόβάΐΗ.
XVIII, 1 8, ο£1οάίαηι.
XVIII!, 1 9, ηονακίί'
άηι.
XX, 2 0,1>ί^ί»ίί.
XXI, ζι,νι&ιηίϊ ίΐηατη.
XXII, 2 ζ, <υι&ίηύ άαο.
XXIII, ζ ζ, ν'φηίϊ ίη$,
XXIIII, 2*, νί&ϊηή
ηιιαίΗοτ.
XXV, 2 /, ν'φηή ημιη^
XXVI, 26, ν'φηίΐ /(Χ>
XXVII, 27> νφητί/ίνίβτη.
ΔΑΠΙΠ*
-1 '
*

ΑΚΠΉΜΕΤΙΟΙ!;.

Μ3

ΔΔΠΙΙΙ, χμ, ίΜοσιοκ-

XXVIII» 28» νϊ&ιηύ
ο3α.
ΔΔΐΙΙΙΙΙ,χ&',ίΐΆοσαν* XXVIII! , 29> Λΐι&ιηΑ
νία.
ηονετη.
ΔΔΔ, λ', <τξΐακοντά. XXX, 30» ίή^ιπΐα. ,
ΔΔΔΙ , λα!.
XXXI, 3ΐ.
ΔΔΔΠ,Α#
XXXII, 3ΐ.
ΔΔΔΠΙ, λ>'.
XXXIII, 33.
ΔΔΔΙΠΙ, λ^.
. ΧΧΧΙΙΙΙ, 54.
ΔΔΔΠ, λί'.
XXXV, 3ί.
ΔΔΔΠΙ , λς-'.
XXXVI, 36.
ΔΔΔΠΙΙ, λ^.
XXXVII, 37.
ΔΔΔΠ1ΪΙ, λ«'.
XXXVIII, 3?'
ΔΔΔΠΙΙΙΙ, λ-^'.
ΧΧΧνίΙΗ, 39ΔΔΔΔ , μ, τ&<ΤΛ£ά- ΧΣ, 40, ψίαάια£ιη~
κοντα.
ία.
ΔΔΔΔΐ, μα!.
Χυ» 4ΐ.
ΔΔΔΔΠ, μβ'.
XIII, 42.
ΔΔΔΔ Ιι,^'ί
χιιπ, 43ΔΔΔΔ III,
ΧΙΛΙ1Ι,44*
ΔΔΔΔΠ, μί.
χ^ν» +/.
ΔΔΔΔΠ; , μς'.
ΧΙΠ,40.
ΛΔΔΔΠ'.Ι, μζ'.
Χί,νΐΙ, 47.
ΔΔΔΔΠΠΙ, μ„'.
ΧΐνΐΙΙ, 48.
ΔΔΔΔΠΙΙΙΙ,μθ-'.
χινυπ,49.
\Δ ) , ν', <α·ίηή)ωντΛ.
(Δ] I, να'.
ίΔ]ϋ,ρ/3'.
£//, τ 2.
υιι> πίΛ}ιΠΙ, „<Γ,
ίΐηι, ι*
ΓΔ]Π,
ϊν> //.
ίΔίΠΙΙ,
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(Α)Ώ\\,νζ'. '
[Δ]ΠΙΙΙ, η'.
[Δ]ΠΙΙΙΙ,^.
('
("Δ] Δ, ξ', ΐξηκοντα.
ίΔ^ΔΙ,.ξα'.
("Δ]ΔΙΙ,ξ/3'.
\Δ)ΔΙΗ, %ί'. .
<.,{Δ]ΔΠΙΙ, ξ***,
("ΔΊΔΠ,ξί'.
^Δ]ΔΠ{,ξτ'.
^Δ]ΔΠΠ,0ζ".
,(Δ]ΔΠ!Π, £».
ΓΔ]ΔΠΙΙΙΙ, ξθ-'.
^
|"Δ)ΔΔ, ο1", ΐβίΡομήχοντα.
("Δ]ΔΔΙ, οα'.
[Δ")ΔΔΠ, 0/37.
■ ("Δ") Δ ΔΙ II , ο7'· "

ΐνΐΐ, 77ΐνΐΙΙ,}!»
ίνηπ,ϊϊ.
IX, ίο ,^χαχΜία.
IX/, ί/.
XX//, 6ζ.
IX///,
1X1111, 64.
ΙΧΓ, «/.
'
ΧΧΓ/, ί,Λ
ΣΧνίΙ,ύϊ.,
ΙΧνίΙΙ, ύϊ.
ΣΧνΐΙΙΙ, 69. ,
.
ΙΧΧ, 7«> [ψααχΐη·
ια.
ΙΧΧΙ,7'·
ΙΧΧ//, 72.
ΙΧΧΠί, 7 3·

[Δ]ΔΔΙΙΙΙ·, ο^. '_
■φ^ΔΔΠ-, οί'.

£ΧΧ////, μ.
£2ΧΚ, 7/·

('Δ] Δ Δ ΠΙ , οί'.
('Δ] ΔΔΠΙΓ , ο^'.
ΓΔ]ΔΔΠΗ^ ο»'.
[Δ] Δ ΔΠΙΙΙΙ , ο3-'.
[Δ] Δ Δ Δ , «ζσ', ο^οί,κοντά.
^Δ]ΔΔΔΙ,
("ΔΊΔΔΔΙΙ, «δτ/δ'.'
[Δ] ΔΔΔΙΙΙ , ατγ'.
(Δ") ΔΔ ΔΙΠΙ , «βγ^'.
[Δ^ΔΔΔΠ, .πτί'.
ίΔ]ΔΔΔΠΙ,<»·5-'.

ΙΧΧ^/ , 7 ί· ΣΧΧνίΙ, 7 7·
ΙΧΧνίΠ, ?!,
ΙΧΧ Γ//// ,70.
ΙΧΧΧ, ί ο .
'■ Ν
ΙΧΧΧ/,
ΙΧΧΧ//, 8ζ.
ΙΧΧΧ///, #
ΙΧΧΧ////, ί 4.
ΙΧΧΧΓ, ί/.
ΙΧΧΧνΐ> ί6.
[Δ]ΔΔΔΠΠ

ΑΚΙΤΗΜΕΤΙ0Ι5.
{ΔΊΔΔΔΠΠ, <αζ.
ι ΔΙ ΔΔΔΠΙΠ ,
Δ]ΔΔΔΠΙΙΠ, «τ3·'.
'Δ]ΔΔΔΔ, ν,υβ/ς-',
ίννίνΥΙΧΟντΛ.
ΓΔ] ΔΔΔΔΙ , ς-β'.
[ΔΙδΖδδΠ, 90.
ΓΛ~Ι
Λ Λ Λ Λ ΙΤΙ
'
,'Δ"1ΔΔΔΔΠΙ,5-7[ΔίΔΔΔΔΙΠΙ,ϊίΓ'.
ΓΔ]ΔΔΔΔΠ,?··'.
,ΔΊΔΔΔΔΠί,ς-ί'.
}"Δ]ΔΔΔΔΠΙΙ, ς-ξ',
ΓΔ")ΔΔΔΔΠΙΙΙ,?»'.
1 _
, ι·: .
ίΛΙΛΛ Λ'ΛγτΤΤΤΤ
(Δ]ΔΔΔ'ΔΠΙΠΙί5-^
Η , ς', ί'χατον.
ΗΗ, σ', διακόσια. .
ΗΗΗ, τ', τρ/οί*£ίο·/α.
ΗΗΗΗ, «/, τίσαο^αχ^[Η] , φ', <^ιντα&οσ/α.

Γυΐυυ
.?/ ΐ^τακοσια.
7
/
]Ή]
ΗΗ , ψ",
/Η] ΗΗΗ, »', οχταχο/Η]ΗΗΗΗ, «γ/, «ννί*χάσια,
Χ > » Χ'λί& » »ίίί.
XX,
Λ&ίλ<α> άαβ
τηΊΙΙΐΛ.
III,

ΙΧΧΧνΠ,!?.
ΣΧΧΧνίΙΙ , 88.
ίΧΧΧνίΙΠ, ί9.
ίΧΧΧΧ, 9°> ηνηΛ^ψ,
ΐΛ.
ΙΧΧΧΧΙ, 9 1 ·
ιχχχχπ,9ζΣΧΧΧΧΙΠ, 93*
ίΧΧΧΧΠΙΙ, 9*.
ΐΧΧΧΧν, 9ϊΣΧΧΧΧνί, 9 6Ι,ΧΧΧΧνΠ, 97»χίΐΛΛΛίΙ«))ΙΙ.
ιχχχχνιπ,9Ζ.
ίΧΧΧΧνίΠΙ, 99
Ο, ι ο ο, αηχανη
£<2, (α>ίί ζ/} ) 2οο,
€00 , 3οο, τηαηία.
€000 , 4θο , ψΛά,ήη.&ιηΐΛ.
Ό,
/Ο^ /ο ο, 5«ίΒ"

ΌΟΟ, 700» [ψϊη^ίηία.
ΡδΟΟ, ίοο, ίβϊηχΐΗΐ
Μ.
ΌΟΟΟΟ) 9*ο9 ηοηρκ·Μ.
ιΛΓ· ι ο β ο.
ΪΓ, 2βοο,
Κ

XXX,

ΐ4<>
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XXX, 7, τξιχίλια,ί ΐήα
ηιίΐΐια.
ΧΧΧΧ,
τίτςακ/^ί- ΙΙΙΙ, 4θοο.
λ<α, ηΗΛίιιοτ ηιιΙΙία.
('ΧΓ) ,
<δΓ6ντα»;%/λ/α>
ηιιϊηηιιε ηιιΙΙία.
(Μ, ;ς·, ΐξακιχίλια, VI ^ 6οοο.
Γεχ ιηίΙΙία.
("Χ ( XX, £, ««ζτταχι^ί- VII) 7°°*'
, λ/α> {ερίειη ηι-Ιίια.
(Χ] XXX,
όκτα^χί- VIII ί ϊνοο.
λία , οΆο ιηΊΙΙΊα.
("Χ] ΧΧΧΧ, (θ·, Ιπίακι- νΐΙΗ) 9οοο.
%)λια , ηονειη ηύΐί'ια.
Μ, ρ, μΰξία, άεαηι Χ* ιοοοο.
τηιΙΙΊα.
8ι ψι'ιι ηΐιεήια ρηχηάί "νεϋί ιη ηιιηκή* γαιΊΙε
βχ άίίίϊί ίηίεΙΙίξεί, ηιιβ ραίΐο ωΙΙίχεηάϊ & ωηιραηεηάΊ
βηί , ηαοηαώηοάιωι εύατη ΐαηε, <«?» ηιι'ϋ αηηοί
αηιβ'ι άεβ^ηατε νοίεΐ, νΐ Ιιαηί ρϊφηίεηι 1679.
άεηοΐατε εηΊτη ιίίαηι Ικείϊί ηία)αιεαΙίι Χ, [Η] Η,
ίΔ]ΔΔΠΠΙΙ, &? ιηϊηιιηΗΐϋ α, λ', °> 3·',

ΟΑΡϋΤ
ΜΕΝδΙΒϋδ

XXXIV.
ακ^ΕαοκυΜ.

Ουοάεαπι ΙιαΒεΒαπε Α«ΐα πιεηίεδ, «ε &
Κοπιαηί, Ιιοο εαπιεη άίίοππιϊηε, φίςά
ιηεηΓεδ ϊΙΙογηπι βΠβηϊ Ιαη&τβϊ» ΙιοπΗη Γοΐβιτεδ.
Οθ3Γβ

ΟΚΛΧΟΚυΜ.
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Οα&Γβ οιτιηίηο ουιη Ι^π'ηΐδ ηοη οοηνεηϊοηΐ:,
& ιαϋ πΐ3χϊιηέ εοηνεηΪΓεηι , ηοη ίαΐϊδ ιαηιεη
εχρΙοΓΒΕαιη είΐ, α,ιιί Ογκοι α,νπΐηΐδ ί,ζύαί$
πιεηίϊου$ ΓεΓροηά'επηΐ:, 3αε εεί&πιηαηι τεΓρρηάεζηΐ, άε αιιο νατίχ εχΕ3ηϊ επιάίϋ,οπίΓη Γεηΐεηύχ. νο1§ό Ίϊά οΓαϋηαπ , ' & Χ3£ϊηίδ ηιεηβΐηΐδ ορροηί Γοΐεηϋ.
ίΧΛΎομβαιών, ]\αηία8, άέτυδ 30 Ηεθ3£οην
οΪ8 Γίί,Γίίκϋδ, ρηπιαδ αηηί πιεηίΐδ, ίηεηο303ηΐ:
εηίηι Αηίοί »ηηαηι 3Γ> αβίνο ίοίίΐίπο , φΐοά
ίη ]υηίυτη ίααθίϋ.
Μίταγατνιών , ]η1ία$ , έ Μεϋ3§ίϋηϋδ ΑροΐΙίηίδ ί3θπδ.
Βοη^ξομιων, Αΰ§ηβυδ, 3 ΒοεείΓοηπίδ ίβοϊίδ.
ΙΛα,ιμα,χπιφών , δερΓειηοεΓ, 3 Μχπΐίΐ£ί3,
ςιιοά ζυΓΒίσ! ;πι 3εΓειη ίϊβηϊηχβε.
^ΙΙνανίψ/ων , Οέϋοοει·, ίίο άί&ηδ 3 . ΓεΛο,
ςοοά Ά^ΐαύαινίΓ Γπι&ΐου.δ ΐειτίε )3ΐτ> οοΐΐε&ίδ,
& οοηοϋο'δ. Υϊάο ΡΙυΐβΓοΗοπι ίη ΤηεΓεο.
Ανθ-ίςτχ^ί', ΝονεπιοεΓ, άί&υ,δ α^ιοά* αΥ&(ων ς-ίζίΐ τ«ν γίν, ο,αοσ! ίεΓΓβπι ηοποιίδ Γρο11α.
Ποσ«Λύ>ν, ίο! είί, Νερϋοηϊιΐδ, ϋεεεηιΒεΓ.
Υαμτηλκάν, ]3ηνΐ3Γίαδ, έ]υηοηε, 13113ε ρΓΚ€ΪΙ ήυρΐϋδ.
Ελαφηβολιών , Ρεοηιαπαδ, έ νεηαϋίοηε οεΓνοηιηΊ.
Μοννυχιών} Μα«ΐαδ, α Μαη^οΗίίδ ΌΊζηχ
ίβατίδ.
θαξγγιΖιών, Αρπίίδ, ΑΤΗβΓ^εΙϋδ ΓείΙο «Ιίβ »
<£ΐιο ψχ'ίίτΛύχ ίια£υιη Ρ»5 ρίΓεΓεβαηΚίΓ.
Κ ζ
2μ'ρ
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Σχιρροφοςιών, Μζ)\ΐ5 , έ Γ30ΓΪ3 υπιΒΓαοϋΙΐί.
ΙΙειιηεαΓ εΐϊβπι Ογχοϊ ηοπΗηΐ&υδ ηιεηΠυηι
ϋ.3£ΪηοηΐΓη. ΐαν«άς<ος, Φφ^νάφος, Μάςτιος,
Ανξίλιος , Μαϊος» Ι^/ος, Ικλ/ος, Άιηαςος*
ΊίΌττίμβςιοζ, Οχτάβζίος, Νουίμβ^ιος, Δίχ,ίμβφος.
ϋίνίάαηε βυεβιη Οτεεα ΓηεηΓεδ Γαοβ ίη ϋτε»
ϋεεδάεδ Γεα ϋεςαπ&δ. Ριΐπΐ3πι νοεαηί μηνός
ϊςαμί'ΐΗ Γεα αξχομίνα , (αααίΐ Γηεηίΐδ Λ»ηΓί5 νεί
ϊηοφίεηΐίδ) ίίεοαπάΛΐη νοε&ηϋ μίσχντος, νεί
*βγ< <Γημ6<Γ/ (αααίΐ ιηειίϋ πιεηίΐδ, νεί ΓαρΓα άε03(1ειτ) ) ΤεπΪΕΐΒ ν(κ:3ηϋ (φθίνοντος μηνδς, νεί
«σανομίνκ > νεί λήγοντος , νεί Ιπη ίΐκά^ι (αο»β
βν^ηείοεπείδ νεί οείΪ3ηΐί$ Γηεηίΐδ, νεί Γορπι
νίεεΠητυηι άϊεπι ) Οιιϊε οπιηΐα ίη Ηςκ: ΐίώβΐΐ»
νίάεδ.
("Κϊΐεηά.
ι, Νχμίνια
IV. ■1
III.
Νοηαβ..
ις-αμίνα
ΡΓίάΐβ )
}νε1 α^ο- {Νοηεε
'μίν* μηνάς.\νΐΙΙ,
6. «κτ«
VII.
έβδομη
7·
νι.
Ι
8·
V.
}Ιώΐ5.
ΐννάτη
9IV.
ιο.
II.
Ρπάΐε
12,
( ΙαΊΙηΐδ
τςιτη
Μ
μίσουντος [XVIII.]
Ι*
XVII. ΚβΙβηίΙ.
*Γ·
«ΓίχαΛ, «[XVI. )
*6 'ίκτη
ΐ7· «7*

βκΛοοκυΜ.
ΐ7·
ϊ8·

14»

]ί'<ΕΓ/ ςΓίΧΛ- Γχν.
{χιν.
XIII.
XII.

ίννάτη
20.
ίίχοτη
2ϊ. <Γίχάτη
21/ ίνναίτη
ν.
2]. 07«Γθ»
24· ϊβ<Ρόμη
21). ϊκτ»
26. (ζετίμΉττη
27· τίτα^τ»
α8 · τξίτη
Λ9· «ΓίϋΤίρΛ
30. {») και ηα

XI.
Χ.
IX.
VIII.
νπ.
VI.
ν.
IV.
III.
Ρπίΐίε
Ιη άεεαάε ^«νιίς φθίνοντος αϋυηεοΓ, υϋ νί<ίε8 , Οτχα οιχϋηε ΓεεΐΌ§Γ3<3ο ηιιιηοΓοπιηι,
ίϊεαε ί&αηί ίη Γαΐ3 ΝοηΪ3 , Ιάίβυ5 , & Καΐεηάί$.
1 ΡρϋεΛ ϋ&Γηεη οΓάο εΐίαπι νεπίδ & ηαΐαΓ»1ί«
ηιαπιεΓΟΓαιη ΓεΓνβπ Ιιοο ρ&άΐο.
21. <&φύτ*ι
22. ιί'ίυΤίζΛ
2$. ψξίτ;»
24» τντΛξτη
^«δτ/ ίικά^Ί , νεί ^αίτβέ ίικά^Λ ,
2?.
γεί
ί'/χο^ίί , νεί «'/χοατ/.
26. ίχτη
ίβιΡόμν
2γ.
2%.
99. βννατ»
3ο. «Ή χα] νέ<Ζ νεί τξΐ&κάς , νβΐ τζ&κοςά.
Κ 3
Ργιιώλ

ΐ;ο
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Ρπιτΐ3 θΐεδ ιηεηΠδ <ϋαενΐΓ ΝβμΜνίαΝεοηηεηί», ηαϊα ηονϊΐιιηΐαιη ΐη ΐΐΐιιηη ϊηάΗ,εβΒε. ϋεαΐΏα φΐΐηΐ* νοεβειίΓ 30 Ηείϊοάο Μί'σ«, ςυΐ»
ιηεάΐιιιη οοιίηεΓ Ιοαιπι ίηεεε θΐεδ ιηεηίϊδ. Τπ§ε(ΐπι» 3ρρεΙΐ3ΕαΓ %η, ίεα ίνα καΐ νία, νεευδ
& ηον», ΓϋΕ»3ΐκΙϊεπΓ εηίπι νοχ ήμίξα> ςυί»
€Γ3ϋ υΙΠΓΠ» Ιιιηχ ϋεοΓεΓοεηεΐδ, &ρππΐ3 &ο
α-εΓοεηείδ , ήονίΐυηΐοιη εηιιτι Γχρε ίΐΐα ίρΓα
ΐπ^είϊιτΐ3 <1>ε ίηΓηο3β3πη\ $εά ςαΐύ Π πιεηΠδ
η2θε3ε Γπ'§ίηΓ3&ιτηυιτι ςΐϊεδ, αε ηοηηυίΐϊ αρυά
ΙΤ05 ? ςυκί (ΐ ρβυοΐοΓεδ επ§ΐηε3 , υε Ρεοπΐ3ΓΪ115 1 <ρί :3πγιιιτ) 28· νεί 2<?. <ίίεΐΌ5 εοηίίβεϊ
ΚεΓροΓκΙεο , ροίΐ ίΐχ.ά<Ρα ίειι ί'/κος^ν, άίοεηάαιη
βίΓε ίν<Ρίχαίτη φθίνοντος, νέΐ ^ΜίατΜ 6<ζ3·< «/χα<Γ/, επ^ιιε νίβείϊιη» ρηπι» πιεηΓίδ, ίΐοιιε
«Γίχατ« φθίνοντος > νϊββίϊιηβ ίεςυπά» , & «Γίυτίςα φθίνοντος, ιπ§εΠπΐ3; Ιν« χάινία.) εΓΪ§είϊηΐ3 ρειιτια. Αε ϊη Ρεοηΐ3πο 07^0» φθίνον
τος ε ΓΪΓ % ι . <Ρίντί(>α φθίνοντος , 27 · «ν« και νί'α>
28· ί>εεοη(1υ(Τ! βΚεΓυιτ) ηυηιει·8η<ϋ πιοίΙυηΊ,
ςνιί ηοη εΛ ίεει·ο§Γ3άιΐδ , ηοη αΐεεειίΓ ΐρ Ρε1)Γϋ3Γ. 28· ^Ϊ65 , ο'7=Γο« ίΌτι ^ζ^ι, ΓεγΙ ροΛ 27.
ςοΐ είΐ ί/3<ΓθΛ*« ί<&ι ίΐκα.^, ροηεειιε «νκ χαί ν«*,
& ΐη πηεηΐε , (]ϋΐ υηο & επ£Ϊηε3 ά:Λοδ οοηΠαε, επ§είϊπΐ3 νοεαοΐευΓ &αίάτν\ «V/ ίΐχά<?ι>
ίεα 3ε»Γο)υεό τ^/αχ-ος·^ ίεα τξίακάς. Εχ ηΐδ
ίβαΐέ επε οοΐΐ^ετε, φίοπιοιίο ΙιιοΓοΓΐρείοηεδ >
&εεηιροΓυπι ηοεβείοηεδ εοηΠ^,ήαηάίε ίΐηε ΐη
ερϊΠοΙίδ, & 3ΐϋδ Ίά §εηηδ Γεπρεΐδ, ηιιΐΐπΐδ 3ηηϋπι , ιηεηΓεΓη , ιϋειη βάΊϊεεεε Γοΐεπταβ , υε
, . *7^αΨ* ταΰτα |'τ« α.<®ά τϋς θίθ7ονίας, ,α» χ'»
β» θ'> τίί «ννατίί /Μίαίντσς μ«νοΝς ίκατομβαιωνος
«ν

■ ΟΑΡ.ΧΧΧν. ϋΕ ΡΚΟΝ. ΟΚΜΟ. νΟΟ. ι;ι
/ ■
■
{ν τίϊ Διλίγγη τ®ν Ένη'βων. Ουίη εΐίαπι Ογκοι
Ι^Επ'ηοΓίιιη Γυρρα£3άοηεπι , & ηαπιεϊίΐΓκϋ Γ2π'οηεηι ηοη Γ3Γ0 ΓεφίυηειίΓ. <&{>ό <Ρ' νοννων
Αι&ζίλλίν , ^αβΓΐΟ ηοη35 Αρπίίδ, ήοεβίΐ,ϋΐε
Γοουηίΐο. <ΰτξό ίνοννων Μα,^τΊα, ^οίηϋο ηοη3$
Μζπη , Ίά εΛ , ϋεΐΐίο άίε Μ&Γάί. <&ρό »' ϊι<Ρ&ψ
Ι«ν/«> ο&3νο ίόϋδ ]ιιηϋ, ϊά εΛ, ίεχεο (Ιίε.
ίϊϊΓ^ίϊ Καλαμών <3·' 2ί<δττ«^ι/3^ί«, άεείιηο ηοηο
Κ»1εηιΐΗ5 δερΓειυΙκίδ, Μ βλ» άεαπιο ςα3«ο
βίε Αα^υίΙί. ί'ν ταΓς ΚαλανεΓα/ς τ£ Μα'/«, Κ»Ιβηβίδ Μβ/ί, ίά είΐ, ρππια <ϋβ Μβ/ί. «εΓοίς
Μα^τίύί/ς» Ρ1ιΚ3ΐτΙι. Ι(ϋί>ιΐ5 Μβπϋ 1 5". Μαπϋ.
Ιώειη, «'/ίΡοίς Σί^τ6μ/3(5/α/ς, ΙάΜ. 8ερΕ€ΐτιΙ>Γ.
1 3· δεριεπιΒΓ. δίοαΕ ροπτό ίίϊΐίηέ ϊηεεπΙιίΓη
άΐοίπιαδ άεείιτα Μ&γεη, νί§είϊηΐ3, νί§είϊπΐ8
ρΓΪΓΠ3, (ΠξεΩιηα, ίΐα & Οεχοέ άίοεΓε Ηοεβίε,
τη εΤίκατ»», τίϊ ίΐχοςη} τίϊ ίίχοςγ <&ζώτγ, τ$|
τζίαχοςνί τίί ^αςτί*.

ΟΑΡϋΤ

XXXV.

ΡΚΟΝϋΝΤΙΑΤΙΟΝΕ ΟΚτΕΟΟΚΙΜ
νοθΑΒυι.οιιυΜ , οιιΐΒΐΐδ ι,ατινι
/ιιτιιντιικ.
Ν επί ο είι ΟΓαεεέ & 1>αήηέ θο8ιΐ8 , ςυί ηε*ΓείαΕ, Ε«ίηο5 νηχήΐΆ ά ΟΓχείδ νοεβεηιΐ»
βςχερίίΓε, & ίη Γα»ιη 1ίη§ιΐ3ΐη ΐπ»ηίΐα1ίίΓε ,
Κ 4
*!>-·
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αΠςνίαηαΌ ηιιΜειη ϊηΕε§Γα; αΙίςυβΓκΙο ηοηηίηϊΐ ϊιτίΓηιίΓΛϊα , & αά Ι,αϋίηοδ ιηοάος Γοηο$<)ΐιε
ίηηεχβ. - (ϋύπι 3Π£εηι ηα/ΰ&Γεϊ εο^ηϊιίο, ροέΐΐοεδ βαάίοίίδ , & &ά ΐΛΚίηυπι οαπηεη εοηάεηβϋΐη , & αά Γε&απι ρΓοηΐίηοίδΐϊοηβηι ηοη ραπιπί ειτιοΙαΓηεηΐΐ αά&ηΐ , ορεΓΧ ρΓεϋϊυιη νίΓπητι εΛ , ηοο οαρΐϋε <3οεεΓε, ςυο ρ3&ο νοο»βυΐα Ογβεο» ί,Άΐ'ιο άοη&ΐΆ είΤεπ-ί άφαηΐ.
ΡοΛε» ίϋοεηηιΐδ άε Πη§υ1ί$ Ορθότατη Ιϊκεπδ
& (ϋρηίηοηβίδ , ψίχ & α«3 πκιοιϊοηε ίη 1αΐΐπ3ΐτι 1ϊη§α3ΐτί ϋΓ»η$ίεΓ3ηευΓ , ϋ$ ίη <ϋ£Ιίοηΐ1)115 , ςν>3δ 1.3αηί οιιπι ΟΓαεεϊδ ςοιηπιαηεδ ηαβοηΕ.
Ώε ΡνοηιιηΗαίϊόηε ϊ§Ηηυ Ογαεατιιϊη νονιιτη , αηα$ ί,αίϊηϊ χφινραηί , ϊηξεηίε! &^ βί?ι(
& οΐΐιη /αεγϊηί ρα^ηα ; αΙη$ Οναεί αεεεηίυ$ >
αΙϋ$ ^ηαηύίαύ$ γαύοηειη ύώεηάαηι αβίγτηαη·
Τοία εηϊτη εοηίνονεγβα ΐηάΐ εχίϊ(ΐ( >
<[Ήοά αααηίΐίαϊ & αεεεηίη$ αρηά Οταεοχ άιβϊηξΊΐαηίιιΥ) σα}ια εοηίγαγήιηι βί αρηά Σ,αίζηα ,
%μϊ ρεηιιΙΗηια Ιοη^α ηυη^ιιαψ αρηηηΐ αη(ερε~
ηηΐίϊηιαιη , &'ρεηιιΐίηηαιη ίγενετη ηηηαηατη ίηββηϊυηί αεεεη(ιι αοηίο. νετχιτη ίγΐεΐ! οτηϊ(β$
άιιο ργαεερία ίγαάϊ ροίεγαηί, ηυ.ϊΙη$ νεϊβιιτη·
ψηα βηιηΐ & εοτηργεΙκηάαΜγ & εοηβεϊαίηγ.
Ρνϊηηινι εβ: Ηη;ιΐ5πΐ0(1ί νοοαοιιΐ» Γε&έ ρπ)ηυηΐΪ2Π ίϊνε 3οεεηεα5, ίΐνε ςιΐ3ηΕΪΐ3Π5 οοΤει>
νείιΐΓ. ΑΗενηιη εβ: Ηλο ίη τε ΓεΓνίεηάυηι
είΓε Ιοςί ίη φΐο εδ, & Γίεςαΐί , 9110 νΐνϊδ, πίογϊ
& οοηΓοεευάίηί. Ργϊιηηπι ίΐα οβεηάο., ΡΌοα·
ία/α Οναεα ίη Σ,αύηϊΐι άεάη&α, ηί Ρηιΐοίόρηΐ3, ηΛΓηΊοηϊ», ρΓοΓοάϊβ, πιείοάΐ», ίγντρηο

ρΗοηϊα, Β3ΠΗ115, £τ' βεχεεηία αΐζα, ηοη ζ'άεβ
άεβηηηίεβε Ογαεα^ ^ηοά^ιφίγρεηίΜΥ α /αίζηζί,
ηαρογζβίηε, &■> ιιί βε άζχεγζηι ·, ραίγζάβηηί
& ηιαηεηί Οτναεα. (λαανε ζηερίέ ηοη βαεζαηί, _
£[ΐά (τγαεζχ Ογαειιτη ίοηητη & βοηιιηι γείζηψιηηί. Αη ηοη εηζπζ ΡΗϋοΓορΗί», 'νεγίζ ετα(ζα, Οναεηηζ νοεαίηΐιιτη εβ , αηαηίηηζνζίΐαίζηζ$ εΙ>αηι&εΥΪΐ>Μ$ εχαγαίηπζ ? ^ηνε ζζτϊίιιγ ηαίζνο βω αεεεηίη ζΙΙηά ηοίανε ροίεγο , ρναβενεηηζ νείεγεί ί,αίζηζ Ογαειιτη αεεεηίηιη αάε6 οάβγναγζηί ζη ργοηαηεζαηάο , ιιί αάζΙΙζηί ϊΐιοάηΙο$ είζαηι Ιαίζηα$ φΐΪΗάάτη άζ£}ζοηε$ αεεοηζηζοάανζηί. Ηζηε 3(3νει·Παιτ» αρηά ΟεΙΗιϊτη ΙζΙ>υ. η.
οαρ. 7· & αραά ΡγζΓεζαηιιιη εχΪΓκΙε, άείικίε,
ίύ&ϊηάβ, ρΓόήκΙβ , δίφίαηύο, ηεφίβΓ.ιΙο, »1ίφα^ίκίο, ^πδοόηΓυΙίαδ , οαίεβαε, ,εβρββοίδ,'
πια1ίέη$? ίερεΗδ^ οαΐέίϊδ. Νοη γεβενΐ ααοά~~~
βηεχ & ΐετΊηζηαΐζοηε$ ΙιαΙεαηί ηοηηηΙΙαί ηοη
(τγαεαί , βεά Ζ,αίζηαε, νΐ ρΚί1οΓορ]ιΪ£ε , ρΓοίοίΐίχ, ρ3Γ3θ1εϋΐ, ρ^ΓΗοΙε&ιηι; ηαηι ίεγηζζηαήο
ηοη εβϊεζί , αηο ΐηζηυ$ άζίίζο ογζξζηε βί &
οεηβεαίιιγ θγχεα , αηοεζγεα ηϋζΐ οίβαΐ , ααό
τηϊηη$ Ογαεατή αεεεηίηιη βεγνεί. Οηοάβ οί>
ιηιιΐαίζοηετη ίεγίηζηαίζοηζί αΐζαιιαηάο αεεζάζί ,
%ιί αεεεηίια ηεαιιε Ογαεζί ηεηιιε Εαίζηζ$ Ιβ^ζΙνί .
βί εοηβεηίαηεη$ , (αηοά αεεζάίί ζη οΜζφιΐΒ ηονζϊηζ$ Ότα,ζάχλητος , νεγϋ ξγαίζα , άηηι ρνοηζιηοζαηιηί, ραγάείζίζ, ραγάείζίο ργοραγοχ^ύοη'έ ,
οϊιιη ίατηεη βνε Ιαΐζηαηι βνε ^γ^εαηζ γαίζοζζεηι
ηεεεηίιιηηζ βρε£ίεηζζΐ5 ■> εοϋοεαγζ' άείεαί αεεεηίης
ζη ρεηιιΐΗιηα) ζά εοηβηείηάζηζ, άε αηα ραηΐο
ροβ, εοηάοηαηάατη *β. ' ΟίίΛ εηίτη. ΕεΒη!βί
Κ ·ϊ
ρτοτ
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ργοραγοχγίοηη$ , αΐβιγάηηι νίβιτη εβ ΐαΐϊηα
εοηβιιΗηάϊηϊβεάεηι ανεεαΐια ηιηίανε ϊη οΜϊααϊί,
φίίοη&η ιιΗϊηια εββί Ιοη^ά , ηυΙΙο ϊηενεπιβηΐο
β^ΙΙαύαγιιιη βι&ο.
' Ηιιερασεάϊί $εννζτΐί, (/ιιΐ ϊη ΗΙεΙΙο άε αε·
οεπΐΜητ ηοίαί ΣαΗηο$ εηηάειη αοεεηίιιηι ^υεηι
Ογαεζ' ίιαίεηΐ , εφέτη ΐή θγαοϊ$ ^ηϊί>Μ$άατη
ηοηιίιήΐίί! ; τηιο ο/ιτη & ρναβγύτη ίεηιρογε
Αυβοηϋ αάεδ Οναεα νούαίηία βεεηηάητη αεεεηίηιη ΟναοιίΜ εββεγείαηί , ηΐ ηιιαηΜαΐειη ρετιϊΐίίί ενετΐενεηί , εαιη^χιε βοΐο αοεεηίιι τηείίτεηίαγ, ηηαβ αεεεηίιιζ
^ηαηίϊία$ ηοη όϊβϊη^αεϋϊηϊηυ. Οαια εηϊιη Ογ(εςϊ$ νοεε$ Ιχε , ίι<Ρωλα >
'ϊζημος 1>αί>εη( αεαηίιιηι ϊη ργι'ίηα, ί,αύηί ηιιοηιιε εοά"τη αεεεηΐη εχίιιΐέγε, κίοΐ», εΓεπιαβ.
Ηϊηο άα&^Ιϊ βνηί αρηά Ργιιάεηύητη. Ογαεί$
<.εβ ίνζίΌτί^ης; εοάεηι αεεεηΐιι ργρηηηεϊαγιιηί ϊά
νοεί$ ί,αύηϊ) Ιίϊηο 8ϊάοηίη$ αεεεηίητη βεεηΐια
ρεηΗΐύιηαηι ργοάαεζί ϊη 1>οσ ρΒαΙεηείο :
ΟΓοΗεΠταη φΐ»ΝΕ 3ΐεβΓ ΕυπρΜϊδ.
Ογαεε ά,ϊεϊίηγ αίματος , ηοιηεη ε]η$ Ροεΐα,
ηνϊβγίρβίρΐαηοιηεηα , ειιρι$ τηεάϊα Ιοη^α εβ}
βεά α 8ϊάοηϊο εογγερΐα.
ϋϊνεΓΠΐδ Αγβιό νΪ3δ ΟαΟΟΓΓίΕ.
Εΐ ΡαιιΙϊηο: Αιαε Αγ3« ηυπιείΌδ, ααε ρί&α
Μδηείΐιοηΐδ &βΓ3 ?
ΤεγΐύΙΙϊαηιις φιοηιιε ϊη εαγηύηε εοηίΥαΜαγοϊοηειη εοΥγϊρηϋ 'ρεηηΐύηιατη ΐη ηοτηίηε Κνλ€€Κΐ5 , Ογαεέ ανίχ,λατος, αεεεηίηηιβεοΗίκί :
Αεςνιε Ρίο ίαίοερΐε Αηίεεευδ ΟΓάίηε ΓοΓΕειη
διιε» α,ιιο ΜαΓαοη ίιίο νβηϊεηϋ ηον» Ροηύα ρείιΐ5.
ϊάετη
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ι;;

Ιάιηι βΜ Ηΰ(γ6 νο/ιιζί Ααβοηϊαί ϊη ηοηιϊηβ
τζίγωνως, πτξάγωνος , & φαίαχας, Μααοα,
Α Κε&ο φαίαξ.
Ρεγ ίοπίΛεπι ρ3ΓΕεδ ΐΓ!§οηοπιηι Γε§υ1α οαΓπε.
Εί ,
Ρα1§νΐΓ εβεΓ3§αηο »ΓροΛνΐ5 νκβίε οοπιίο«.
Εί,
Τγε5 ρππΐ35 ΡΗεαοαπι ρο§ηαδ ΐπβαδ οτά'ιηε 6ε11Ϊ5.
Οηίη, ηιιοά τηαξϊ$ ιηΐγωιάητα, αριιά Ρ/ααύιιτη
ά·ι&$ΐΗ5 εβ ΡΗχ^ΓΟίηυδ & ΡΗίΠρριϊδ; ψιιϊα
θγαεέ εβ φαίκΡ^ωμος & φιλκαπατος, αεεεηίη
ϊη ργϊτηα. 8εά γεβρεχϊί ροέ'ύα αά αοεεηίηιη
ί]η$^ηε ηιοάο ίρβιηι είϊαηι ηηαηΐϊίαίεηι ιηεηβις
εβ. Οηα οητη ίΐαββε 1)(ώεαηΐ) ^ηϊ$ ηϊβίηϊ^ηα; γενηιη εεηβογ ι11ο$ ίιφΗΐα αγ^ααέ, ηπΐ
οοάϊε ^ίίο^αβ αεεεηίαπι Ονααιιη ϊη ηοηηηΙΙή
ΙαΗηα ανΐίαίε άοηαΐϊ$ νοεαίηΐΐί βεγνα?ιί ; εα?η
οοηβιεΐχιάο ΰαο β(· αηϊϊηηϊββηια ; οΐϊηιψιε νΐγζ
άοΒϊβϊηιϊ , Οναοεφιε βηιυ.1
ί,αύηα Ιίτι^ιια
/εϊεηίΐβϊηη , ρΙχι$ βΐϊ ρεν?ηζβη'ηί , ιήιηίγυιη
νί ϊρ/6 αεΰεηίη Οναεοηιηι νοοαίηίονιαη ψιαη->
ί'ιΐαίειη αβϊιηαγεηί. 5εά αβίηί, β ϊη ηηίΐκί!άαηι θταεϊί Ογαοη/η ίοηηηι οΐ/βνναϋί, οηυ
ηοη ίάετη βια'ΐϊε ϊη οηιηβης Ογαεζ$ νο€αΙηΙϊ$,
ψιϊΐηΐί ί,αίϊηϊ ιιίηηΐΜΥ ? Νεηιο εηϊιη /αύίηέ άίί·/ί Εα:1είΪ3, ρεηηΐίίιηα ααιία, ιιύ ΡΗϋοΓορΗία,
ΤΗεο1θ£Ϊ3.
νεγηιη ίχεο οί^είίιο ϊΙΙογιιηι εβ ,
ψιΐ αιιιά βΐ οοηβηείηάο ϊβηογαηί. Οανβι άίνεγβίαΐΪΒ εβ ηηϊεα οοηβηείηάο , ψια τη αΐτψάίτηϊ γεήηΗΪϊ αενεηίαηι Ογααιτη , ϊη αΐΐψιιΐηα
αά
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'

»ά ίαίίηοηιτη ηογτηαιη β εοηβογιηαγε ιηαΙαΗ·,
ηικζ εοηβιιείηάο ηονα ηοη εβ} ιιί ^ατη νίάίηιιις. ■
Αίνενδ νείίϊ εΐίαιη α^ενε ίίίοί, ηιιί ίη]>γοηηηίίαίίοηε Ιηψι$τηοάί νοεαίηίογηηι φιαηίίίαΐειτί) Ιαίζηατη^ιιε αοεεηίητη βε//ηΐίη(ΜΥ , ίηάβ
ρΐαηηηι βί, φιοά βηί φιο^ιιε Ιαύηα; ηοη $ιιζάειη ογύιι , βεά ηβι. 1/( ίβίίιιγ Σαύίηί Ιαήηαηζ
Ιεγηιίηαίίοηεηι, &βερε ηηαηίϋαίεηι , ί(α %αοψιβ Ιαίίηιιηι αοεεηίητη ίΙΙίχ αίίη'άαχηί, αα( βίο
ριτε αΐΐγίΐηεγε ροβιιηί.
Ναηι ξίξηεηάί €?*
άαηάϊ εαβη$ ρΗϋοΓορΗίίε α ϋεέΐο ρΗίΙοΓορΗίί ,
ηοη άεβηηηί ϊη ίεγιηίηηΐίοηειη ργαεαηι, & α
ιιοηιίηαίίνί ξγαεέ ργοάυείΐΗΥ, ίαΐίηε εογγίρίΙιιγ. 0%Μηιοί>νετη ιι( 1>&ε & αΐία Εαίίηί ηιιιίαγηηΐ ίη αάνεηίίίίί$ ίβί$ νοσΐάαί, ίΐα ηιηΐαγε .
εΐίαιη ροβϊιηί αοεεηίΗτη ξγαεαηι, βώβίίιιίο ία
ε^ιις Ιοεηιη Ιαίίηο , αια' α ψΐαη^Ηαίε , ηί βζρέ
γαιη άίχίηιης, ηοη βεοεγηίίιιγ.
Ει β ΐεηιρονε ΡΙαιιΐί ίρβι είίατη ξγαεα ηοτηίηα αά αοεετιΐηΐη & ργοηιιηείαίίοηειη Σαίίηατη αεοοτηηιοάαΐαηί , Λϊεεηύεϊ, Ηεέΐόγεηι, Νεβότετη > ηί Κο&ΟΓειη , ΡηΛογοιώ , ϋο&ΟΓεηι , . ι
ηιιαη{ΐΑΐηνί$ φιαηίίίαίέ & αοοεηίιι ξγασο γεΰηβΐιαηΐε; ηιιία ίηίγιιηι , β ύίϊ είίατη ίειηρογϊνιι$,
ηοηηιΜί! ίη Ιοαί$ εοηβιιείιιάο ξγαευ,ιη αεεεηΐιιιη
ηιυΐεί , &* ίη Ιαΐίηηηι οοηνεγίαί , βοΙίη$ ^ηα?ιίίίαίίί , ναίίοηε ΙαΙίία ? '
Ρουυο ηηοά ίη Βαο γε χοηΡαείιιάριί Ιοοουιιζϋι
& ίετηρογηηι οΗεηιρεγαηάηηι-) ίαοφνε ργο νε]*ιιΙα δτ5 τηα^ίβγα ΒαΙεηάα βΐ, ηιοηεηιιιγ βΗΜΐϊαη ίρβο ηοηιίηε οοηΓαεπκϋηϊδ, ηικε, ίιΐ άίχίί Οεΰίιΐϊ) γε^ίηα εβ γεγαηι,' & ριαχίηιε
νεγ-
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ι^τ

φετΙοτιιιη\ ιιΗηηε^ είϊαηι νενίογιιιη ργοηιίη·
νϊαηάονηηι ; ηκατηηηε ζληίηΐίΐϊαηηχ εενίϊββηιαηι
Ιοίρηεηάϊ ηια^ζβγαηι αρρεΒαί ; & ρεηε$ άβατη
βεη εοηβηεΐιιαϊηεηι αβϊγηιαΐ Ηογαϋυ$ εβε ατϋίγίηηι &^ιι$ & ηογτηαιη Ίοηυεηάϊ ■> ειιγ ηοη £?*
ργοηιιηοϊαηάϊ ? ί,οαιήο εηϊηι ργοηιιηΐϊαίίοιιεψη
ϊηοΙυ,άΗ. 8αρϊεηΙεγ ιΗάετη ηιοηεΐ Μ. Ταϋϊαϊ,
ίφιηι Ιο^αεηάί (αάάε &Γ5 ργοηηηεΐαηάί) οοηεεάεηάηνι εβε ρορηίο , βεϊεηίίαηι ηοίϊε νεβενυαη0<ΐΜ , α ηιιο ηοη αΐίηάίί ίγϊίατη ίΙΙιιά ΑγϊβοΐεΗ$: Ιη ιΐΓΐί νεΓ&οπϊηα Γεαυεηίΐαηι είΓε νυ]§ί
οοηΓυείικΗπεπι 5 εοηβιεύααΐηείη, ϊηριαηι , ηοη
ίΐιιίεηι αίμβιτη ; ηίίήί ετήηι, ζιΐ τε&έ ΟαϊηύίΙ.
Ηί?. \ . εαρ. 6. άοεεί , εοηβιιείυάΐηή ηοηιεη τηενείΐίγ, ηφ εαγεαΐ ^αβα γερνείεηβοηε ; «ί βαηε
1)θε, άε αν,ο αβϊηΐίΐί, εαγε(: Ναηι ηηϊ$ η$ ΐη
Ιοεΐϊ, η1>ϊ ιηογίε εβ ία$ &βιηϊΙε$ νοεεϊ, ρηϊΙοίορηί», ηαηηοηί», ψτοίοάΪΆ, ραγοχ^ίοηέ
ίβαγϊ, ιηογετη. ίηηε γερνεΐιεηάϋ ργαΐεγ ίηεΡίοί, & αΐΐϊ ϊηΐεϊΐίξτεηάο βισζαηί, αί ηϊΙ>ϊΙ ϊηίεΙΙίβαηί ί Νεψκ νίεϊββηι ηηϊ$ρϊαηι ηΐβ ϊηάο^
£ίιι$ εοηάεηιηαί ιΊΙοί, %αϊ Ιοείβιά ηιονεηιβεεηίί,
αςεεηίηιη Ογαεηηι^ οίβενναία ςυαηίίίαΐε ηεξτΐίβηηΐ.. *
8εγΐΜΐ ΟεΙΙϊυ,ί ΗΙυ. \ εαρϊίε 24. Ιηηε ρα~
ίγϊίΐηι εαβηηι ΡαΙεγϊ (βεγϊΐ/εΐ'ηηΐ αιιΐειη ρεγ
βτηρίεχ ζ, Μι αρηά Ηογαίζητη ςαίρα άειετεΓε
ίη^εηϊ) νείεγεί' ργοηιιηεζαβε ρεηηίίζηια αοιΐα,
ναΐεπ. νοεαηάϊ αιιίεηι εαβηηι αηΐερεηηΗίνια
αεηία ν&ΐεπ; & ΐαηιεη εοηβίίείιιάζηε βηρεναηΙε γε$ αΙΗεγ ηαηοβεβε ΙιαΙεί, & νεγό ^αηι αία·
ί« Οί'ΙΙϋ ΙκίΜαϊ. 8ζ <ριίι ^ατη , ϊη^ηιί Οεί

ι^8 ΟΑΡ.ΧΧΧν. ΌΕ ΡΚΟΝ. ΟΚνΕΟ. νΟΟ.
Ιΐν$ϊ ναΐίτίχιηϊ αρρε11αη$ ζη οαβιι νοεαηάζ ααιε*
γέί ργΐτηαηζ, ηοη αύζεγζί , αιιζη γζάεαίηγ. Ώϊεζτκΐίί βηζτη, ΡαΙιτΐ ρεηηίίϊηια ααιία ϊη €α(η
νοεαηάζ-,
1>οο ργορΐεγβίαιη εοηβηείηάζηεηζ.
€ιιγ ζβζ'ΐαγ ηοη ΙζοεΙ νοοε$ ξγαοα^ £γα>εο αεοεηύΜ εβεγγε,β εοηβιείχιάο ζΐα/εγα{,ργαβγ{ζτη
εη'ΐη 1)010 εοηβυείίΐάο ορίζτηα γαίζοηε ηϋαίιιγ ,
εοηίνα αηαηι αηζ Ί?γαεΙ>ζα ίετιάϊί , &/γοηίε αάνεγβα οίηϋζίιιγ , %$ ηοη ηύηια ηιενε'οίίιιγ υϊ~
βιαη , αηάηι φά ΐη νοεαηάζ εαβη άζοεγεί : Μεν*
αιγϊ·» Ρζγξζίζ, $ύ/ρζ'οζ, Ονϊάΐγ Ογε§οτζ}
Ληώγοβ, ΟέΎναβ, Ργόϊα/ζ, ργοραγοχ^ιίοηέ.
ζΗιοά άε ζ/Ιο Η'ζάεηι ζηίεΙΗξζ νοίο , $αζ οοηίγα'
για; εοηβηεΐηάζηζ ; ηΐζ εα ζηνα/αϋ, ββ ορρο'
ηϋ. Εύ ηΐ τηα^ίί εΐιιοεβεαΐ ακαηία νΐ$ βί οοη*
βιείιιάζηζε, τίηζειιηι (ΐάίΐΗΟβιώ}ζεζατη εχενιρίζιτη.
ΟΗιη ϊη Κε&οβαηζζηζηζ ργόηηηοζαΒαηΐ ιΚΓαηΐίβ
αεεεηΐη ζη ρεηηΐίζηια , ανοά ζη ιηαβειιίζηα άζοα*
ΐιιγ υεεΓφΐε αεεεηίκ ζη ρεηιιΐίζηια: Ηζηο Αη~
βοηΪΗ$ ιηογεηζ βζζ' ίεπφογζχβαιίαί, ργοάυοεγί
ανβι$ εβ ρεηιιΗζιηαηζ ζΙΙατη [^ΙΙαΙ/αΐη.
Ερϊ·
σγίαη. 9θ.
Οάΐί υη^υε , &\ϊχιά ά& ιτιούο οοηΟΙίιιιη.
£( αάραίγειη.
Εϋ ρΙαουίίΓε γεογ βεπιίηίδ ίεί3ΐΐΒιΐ5, «ε Γε
Νοη ΓείΗηβίο ΐειτροΓε υή^αε ΑζχζΧ.
Αάάο αά εχίγεηιητη ηοη βπφίζεζίεγ οοηάετηηαηάοί, φιζ ζηνείεγαίηηι ηιονετηβεοιιίζ^ αιιαεάαηζ νοα$ Ογαοαί, ηε^ε βεαικάιιϊη ααεηίιιτη
βγαεηιη, ηεψιε βεεηηάιυη ^ηαηίζταίεηζ εβενιιη(, φκοίί ηοιηζηαίζτη. β£ ζη νυιχ ανηφοίνη»
ΆίιΧ,ί

ς ΑΡ. XXXVI. ΌΕ ΜυΤ. ΟΕΛΕαΠΤ. ΙΓ9
&ηΐΐρΗοη3, φια νη/βό ηηηρ Ιαΐϊηε ργοραγοχψ
ΐοηίϊ εβεγίιιγ, ηεε ηιαίε. Ναηι β οοηβιιείιιάα
οΐίηι ϊ/Ια ίκτοξΐ) νίςοζΐ, τηιιίιιγε ροίηϊί ϊη Ηδ&ότ\, ΝείΙόπ, & τίτξα'γωνω > ζ» ΐείγά^οηο^
ηοη νίάεο ευγ εαάεηι οοηβιιείηάο ηοη ροβιί νοεεηι άντιφάνη εοηνεγύεγε, ϊη αη(ίρΙ>οηατη αηΐερεηιιΐίϊτηα αεηία.

ΟΑΡϋΤ

XXXVI.

ΟυΟΜΟϋΟ νΟΟΑΙ,Εδ ΟΚ^ΕΟ^Ε
ΤΚΑΝ5ΕΑΝΤ ΑΌ Ι,ΑΤΙΝΟδ.
νοεαίεί Ογαία βηηί ζβα: α, β, », ι, ο, υ, ω.
[Εάάετη , ηΐ μΖσα, πιοΓ». λαμι&οίς, ΙατηραΒ. καλα&ος.,
ΟΆ\ϋΐί\\15 ,
Ζ» Λ/ζϊί /««Κ«ζίΓ/'ί ,
, α 1/γενε ΒαΙ?εηί
ΑΙρΙια Ογαεηηι
αρηά Σαίϊηοϊ & Ογαεοί.
ΐναηβί αΐίφιαη- Όϊνετβι, ιιί Φιλοσοφία > Ρηίάο αά ί,αϋηοί ^ ΙοΓορ1ιί3. Θίολο7ία, ΤΗεοΙγ^ϊλ» ηαηι α Ογαεε ργοάιιϊηίεξΤΗτη εα
εΐίιιγ, ί.αίϊαβ' οογγϊρίίυγ.
άεηι νεί άινενβα
α Ώογΐεηιη εβ Ζ,αίϊηί$ ηιιηο
φιαηϋίαίε.
ύγενε, ηηησ ίοηξίΐτη. φάμα,
ργο φίκ»> ΓϋΠία. «πτλα^^.'»
ργο <ατλ*ιγύ, ρ!α§ι, ηαηι
ργπι$ α Ιθ7ΐ£ΐιηι«β} ροβεγίηί
ίτγενε.
ΑΙΪ
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ΛΒ(}ΐιιαηάο\ ίίπ3. χάνας-ξον, οβηίίίπιιη.
νενίϊίην < ο μαρμάρΐος > ιτιαπτιρΓευδ.
α/ρύα ίη
η 3-^ιαμβος, ιπιιπϊρΓιΐκ. γςαιψάΩτβηεοΙβΓε.
Ε.
Ίηίε^ΥΜίη &Ί>γενε, ίγώ, ε§ο. φίξω,
Γεγο. /Λ'α, ίάεβ. τ^ίμω, ΐΓειηο.
βζίμω, ίτεπιο. 3·ίοΝς, ϋειΐ5.
Ε τπηηεί{Εοηξητη, μϊ·> ιηε. σΙ 8^ Όογΐοε τέ,
ίίΊίζηίξ |
Ιαίίηιιτη (ε νιπΐαία ([ΐιαηΗί)ιΐε.
βί<ζνω , τερο , ργίτηα Ιοήρα.
νενίϊίιιν αΐίφιαηάο ίη αΐνενε-, σκο·
•ζτίλος, ίίορυΚίδ. νίφίλ», ηεβοί».
ζ» ?. «ν> ίη. τί^^ί £»ηερ. .
Η.
ί ίοη^ιιτη, 'ίξγιμος, εΓείϊΐυδ. γξα,μμα*
τικϊ>, §Γ3ΐΏΓΠ3Ποε. <5Γα£αχλ»τος ,
ρ3Γ8ε1εΐα$.
? άγενέ, ατατίίξ , ρ3ϋεΓ. μ>ίτΜ(> , ηΐ3εεΓ ,
^«ζ'ί /δ^ί· Ιαύηα ροίζκί Λ
]Ά νενΗ-{ νοοαίΐνό Οναεο άεάυεαΐ. ώ <&<ί~
ίηγ ίη I τϊξ , ώ /Ε*ίϊτ«ρ. 3-αλίίς , Τηβίεε.
λυφςύς, ί)'πίΐε'5, £ αίγο/ζί^αε α/ίο~
ηιά Ιοη^μτΗ ,
Αγ?ϊ# ζ/2 ζ» ζ'Ζίρ
αρηά Λν/οηϊΐιπϊ, ίη Ιοε αρηά 8ίάοηίηηι ; Τηβίεδ, ίγγύα, <ζσάξίςη^'
ο!ιη> ρΓοίυϋΐ, εβ εηίηι ϊαιηΗαα

» ■

/
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ΟίΙ^ΕΟΑΚυΜ ΙΙΤΕΚΑΚυΜ.
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βηανϊιΐί , ργΪΜο Ιοεο ΙαΙεη% Ληα~
ραβητη.
' '
ι
ΑΙοοϊο ροϋίοΓ ίχπΛόδ ϊρΓο.
8κίηΙαΗηο ΟΓερίάί, ρνϊτηα εβ Ιηνΐε; Ηεεί α Ογαεο χζητϊτϊζ, νεηΐαΐ,
Ήί &*ίη νοεε ΟΓερίάο. 8ίε »αλ>ζσ» >
Οαίρε, έ ίοηξο ,- βεά εοΥΥΪρηίί ^ηνεηαΙϊ$ 8α{$γα\±. Μ^ηοτα ίΐαηβ*
, ι ίζε(, Γεά Ιοησέ~ Οα/ρε νείϊ&α. Εγε·
·
ι ηιιιί ^αοαηε ρεηιιΐίιηιαιη οΥενετη οα'
ίεΐ αρηά ΡγιιάεηϋυΜ & αΙϊο$ ιζζηϊαίο » ΐη ί Ιυιόι.
α Ιοη^ητη , ιήνη<σι , ΠηΗρϊ. μήταρ , τηζΐβΓ. φήμη > Γ»γπ3 , ηΐβ ααίί ιβα
ί,αΐϊηο! α ΏουϊΙ>η$ αεεερί/β νεϋΐ.
α ίΥενε, γξαμματαΐΜ, ΟτζνηνΛ&ύοΛ.
α σχ,ηνί, ίοχηζ, βηηΐ εηίτη αηϊ Βαηο
νοεειη ρεν α βτΐίαηί. 8εά ηϊηηί
γεέ~ϊέ~.

(α &ιγγάνω , ϋ3η§0.
'ζ' Ιοη^ΗτΗ, Αγχισης* ΑηοΗίΓε^. ι
ζ ί>γενε, Νί?οςίςΓ«ς, ΝείΙοπάεδ.
^ναυτία,
ηαηΓε3*
I νενΗ{ΑΗαιιαηάο
βί οοηβηαηί αρηά ΙΜ>
ίιίΥ ζη
1 710$) εηηι βετηρετ βί νοεα/ΐί αρηά.
Ογαεο$. Ιχσδς, ]είυδ, ροίεβ εηίηι
νοχ Ιαο δτ5 άϊβ^ΙΙαΙα & ίγϊβν11αία
Φ.
ίϊίεΥ III.
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Ο.
ο Ιτενε , ολυμΌτος, ο1/πιριΐ5. 6)'ς,
ονίδ.
α βόσχ,ω , ρϊΠ, ο. αξοτξον, ζτψΐτνίΐρ.
η ννενε , ού^υσσίύς, ΙΠνίΓι-δ, ηιαχιηά
ΐη βηε άιαΐοηηηι. όμηρος, ΗοηηεΟ ιηιιία- ^ Γυ$. μί&οιΡος, ηιείΐκκΐ 5.
ίαν ΐη
<?ί ΐη «τ ζά<&ξός , 03ρει\ α^ς) 3§εΓ·
Αλι'0αν<Γ(5ος, Α1ίΧ3ΐκΙεΓ.
ΐίνενε, χόνις, αηΪ5.
.
£ ίνενε, γόνυ, §εηιι, αΐΐ^ιιαηάο αΐβ·

Μαηεί αΐτφιαηάο > λν(>α, Ι/Γί.
[η Ινενε > φυγή, ία§α. βό*τξυς, Βο»
ΐπίδ. οΓι;ω, άυο. κίμηον , ουπιίηαιη. χι>ίζ«ΓίΖ^σσος> ουρΓεΙΐίΐδ.
« Ιοη^ιαη, μϋξ) ιηϋδ. σίς, Γνΐδ , ζζο/ί
ίαηιεη βηψεν ιηιιΐηίιιν ΐη χι, φω
, βί,ΐΐί ιηΐηΐιηεργοΙαηάΐνΐάεαηίκν,
Τ νετίι- {
ηηη0 ηοΙι$ 5ιι1ΐ3$, Γα11»£υπΓ6
ΛΛ·/» ι ^,·ο 5/1135, Γγ1ΐ3ΐυπΓε, οΗηιάιιηί.
Εοάεηι.βίνε άίοενεηί ΓϋΙΙαΒ», Ιυ,Γα,
//ΓΟ Γ/ΙΙα&α, 1)Τ3.
λ ρτενε, χύλιξ, οαΐΐχ.
οίνενε, μύλη, νηοίζ. ννξ, ηοχ.
κι^α, αηΡιοοΓ», αΐΐ^ιιαηάο α^ΐοΐ*
ίην. ί/Ήτίζ, ρεΓ.

ΟΚ^ΟΑΚυΜ ΙΙΤΕΚΑΚυΜ.

Γο
1
ο

Λ νεγίΐ-<β
ίηγ ηι •

η
\ε
(

■ -

κ>3

π. :
Ιοη£Η?η, ίίί*ωΚον, ΊάοΙηνη, ηιιοά
Λ^ί/ Ρηιάεηίίηιη & «//οί οοννίρϊίιιγ. μαντώ ι Μηπϊο. οίον, ο ναοί.
οοιηιηηηε-, άμφω, απιΒο. βζίμω,
Γγειώο. λίγω, άίςο. αλάτων,
ΡΙςιιο.
1>γενε} ν{ζωξ, ΝοίΙοΓ. ίκτω^, ΙΊςΛςΓ. αγαμίμνων > Α§ίπιεΓηηοη
ϊ;?/ Α§3πΐ6Γηηο,
ώ'κζ'ί />οί Λζίζ»οί ηοιμϊηα(ίνο$ /ογιιιεί ά νοοαίϊνι$ Οταοϊί , ω νίς-οξ, ω αγάμίμνον*
ΐοηξϊαη, φώξ, (\ΐΐ.
φ^α'τω^ £\ΰΐεν, ηΐβ ακϊ$ ροίϊης
άεάύαιΐ ά φξήπΐξ.

α,ΑΡυτ

χχχνιι

011 Ο Μ Ο Ό Ο Ό I ΡΗΤΗ Ο Ν Θ Ι
' ^ £:'ίΐ ή
α ϋ χ ατ ι ν ο 5
,.,*'·.
ΥΕΝΙΑΝΤ. . . ,;
Τ\ιιοάεοιπι βιηί όϊρΐύύηζϊ , αι, αν9 «, «/,
ο/, «,
άΐοίιηΐιΐγ'ργοργϊα. α, *ι, ω,
«α, ιλ, ων, ηηα άϊαιηίιιγ ϊίηργοργία.
(α, (βα,ίΰϊν, ραΕ3η. <ΰταλαίςςα , ρ»1εεα/ ΜΥ£ί< Πγ3. χ,α.ΐσα(>, ΟχΓαΓ. Σ.αίνήΐωηεη
Ιηυ ϊη '
'οΐΊιη άίρΐιύοηξηιηΐ α β:.γϊΙεΙ>αηΐ
ί?γαεα ΪΉϊίΙαίίοηε αϊ , ίήικ ίΙΙα ρεγ
) "
' \ I» ■% '
αία·
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άζαΐ^βη αρυά Ρ'ζγξζΙζαηι δτ" ΕαογεΗιιτη: 3υ1»ΐ, ρί&3Ϊ, ζ^μάϊ, ρίεπβϊ,
£?* ν</ ^7ί«ί λτΛ'λ , & ζη τηοΐΐιιιηεηίζ$ (ΐηΗφίίί Κ\χλ ργο νεη.
ΑΙζφιαηάο νιαηεί ζηΐε^να, μαΐα,
Μάϊλ. "Α/ας, Αίβχ, ηοη εηζηιργοάναιηίηγ άαα ίβα υοεεί ροβύοηε
βεά άίρίύοηξο.
Ιηίεγάιιηι νζάείην ηαιίανζ. %η (>
^αζώτη Ι?γενε, ηί ^γ£:Ηε^οη ργο
Ο>ΐΗ3εΓ0η ί Ογαεέ χυΒ-α,Ίξων , £\γϋεπιηεΠΓ3 ρνο
€1)Ί:α:πιηείΐΓ3 ,
Οναεβ κλυταιμνηςφί, ΡΗεβεβδ ργο
ΡΗ£εαο35, Οναοϊ φαίαχΛζ. Ηίηο
Λυβοηηιζβ^ΙΙαΙα^
ζΊΙα$ εογγζρνζί.
αα νενίζδεά €γί1ΐ6Γοη ϋοϊίεδ ΐεπιβδ εχ «γθ
ίητ ίη
Γ30Γ3νΪ£,
£ί, νίπάίοεπι βάυΐϋεπί οαιη ΟΐχϋεπιείΐΓβ ηεοεϋ. . . ,.
ΪΛοεί είζατη Ιε§ενε : ΟΙ^ΐεηιηεβγα ΙεΙ·
Ιεηϊ$7ηο, άε ([ΐιο βιρνά οαρ.
Ει, Ττεδ ρππΐ3$ ΡΙιε3ουπι ρυ§ηα«
ίπΒυδ οηϋηβ ΒεΙΗδ.
Σ,ζρβια ΐατηεη ιη 8αιΊΐγηαΗΙηΐ5 Ιεξζί
Ύήκοιιη.
. Ε( Ργιιάεηί.
Ολχ\\χ% αά 3Γβίϋπϋπι ΓρβεΓα πκ>1)Ηί$ βίςιιε Γοΐοηίΐα, ργο ΓρΗχιτα.
ΡαηΙζήυ$ ερίβ. 3. αά Αιφηϊηιη.
Οαα Ββάδ Οεεβηιιηι, ΤχπΊιεηυην
«ρε »α§εε Ιβεηκ. ,

ΟΚΛΟΑΚυΜ ΠΤΕΚΑΚυΜ.
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[Ρτο Βαίϊϊ, βνίΐϊίυτ εηϊτη Θναοε
ι βαΐτις.
Νΐβψαΐε άΐοαΐ ΐβοί Με Ιοοϊ$ εχ Ιαίΐηα
άϊρΜοηξο α ροίϊη$ εχέταΐββ ρνα·
ροβύνατη α > ε ίνειιϊ νειηαηεηίε,
ί/υοά ΐη ί,αΐϊηϊ$ ιί'ιάειη νοοαίηΐϊ!
/εοεηιηί ροέϊα ζη/έηοης ανϊ.
ΡανΙιηιη ΙϊΙ. 2. άε νίύα 51. Μανίιηϊ.
Οοη;ιι§ί5 ϊηβΓΓηίε ϋπίΐεπι πιίΓβΓεΐυι:
λι ναίζεπιΐΏηαιη.
ίανίη
Βΐάεηι. Κείο^κροπιρΗΠΐ, Γεά άεΗεΐ:
εηιιηηαπ).
Εΐ Ιϋ. 4· Ε)ίίΙΙιηοΙαΓβ ίίίαιτι πήΓεή
ρ1αη§εηϋΪ5 εηιπιηαπ).
Ρογίν.ηαίιι$ ΗΒ. ι. άενϊία 8.Μανήιή.
Πίε οαΓοηδ αηίπιί ραεηίδ, Ηίο ς»ΓηΪ5
εηιιηηϊδ.
0ηΐίη5 ίοαί νοχ βπαιηη» ε Ινενε
όαΒεύ.
Ιρβίατηεη Οταοζ τηηίαίαιιΐ; ϊηίενάιιτη αι ϊη
ί, & 1:οο ηοηιΐηαύτη ϊη* ηοηιϊηε κυναίγίίξος,
άε ([ήο εχβαί εΙε^αη$ ιΙΙιιά Ερΐ^ταηιιηα.
ω τλτίμον τωνίγΐφ κα) «V ζωοΐς και ά<αηλ&ών
ώζ άκι χοόττυ! ρήμααι και χ,οόγ'κτι;
ατξό&ί μίν «ν «ϊτολίμοισι τ««ν φίσζ μα^ναμίν»
νυν οΓέ σ ο γραμματικός και <&θ(Ρός ΐςίφσίν.
Ο ιηΐ«
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Ο νηϊίεν 0/ηε§ΪΓε ϊηΐεί νίνοδ & κιοπυοδ
ΙΙγ ΓβΓηρεΓ ΓηνιεϊΙαΓΪδ νατΜβ & ^Ιαάϊίδ.
Ρ«α$ φ^επι ίη βεΐϋδ ςεείάϊε ρΊβηιΐδ ίο»
ρυ§Π3Π8 ,
Νιιης ςΐΐΆηι §Γ«Γηιη3ϊίοιΐδ υηο ρεύε ϋε ρπ•
·> · νανΐε.
νενίΊίηχ εϋατη αι ίη ε Ιγενε ί>οε νοαιΜα%
ϊλαιον, οίειιπι ,
ίη ί ύνενε βασκαίνω, (λ·
ίαηο , & ϊη α Ιοηξυ,τη , τ^α,ιαΰάλχ , ΟΓ^ροΙ».
' ' , ''
ΑΤ.
αυ ιηαηεϊ, ΟνσΛν^ίς» ιΙιεΓβυπίδ. αι/^α,
3υΓ3, & Βϊηο β>Πέ Ιαΐϊηιιηι% ααππτι. ανλ«χ»
ΕΙ.
ί Ιοη^ιίία , νίΓλος, Νίΐοε. 3-άλΜα»
ΤΗ3Ι13. ϊΐίΡωλον, ΊάοΙαχη. ΑλίξανΰΓ(3?/α, ΑΙεΧΒΠίΙπβ. λήβω, Υώο.
ΙηίεηΙιιιη άεηιϊίητ ζ, α( ιηαηεαί ε
Ιγενε.
Ηοτα(. ΡνίΓίε Γαηϋ ρΐβϋεαε , ηϊΗΠ «6
πιε<3ί£3ηΐ:ίβα5 οβΊει:.
•
^.νϊΥξίι. Ρλγ5 ρειϋΒυδ ρΐ3αάιιη£ εΗοτεαδ & ε3πηΐη3 ίίϊοαηϊ:,
ΙνΛεγάιιτη Ιοίΐΐίιιγ ργαροβίΐνα ε , νιαηεηίε
ίνενϊ, φι^'ίας ρν<ο
Λας. «.ΐϊΓ/ςωτίις ρ γ» ηΌτνζώτης. . %ι, .
ξάγξα ργο Χίΐξά^α. Ηίηε εοτγϊρϊφιί' ΛΐίΧ^ϊΐΙί.
ΕρίΓοίο (3!?ε3 ηπείΏΟΓ ηΐ3§Ϊ5.
βεεηηάο Ιοεο ^αηώιΐϊ εβ.
> \
■ '
Ί>
Ε()
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Εί, Οι}.]5 ορι«? ΡΗίίϋζ, ςιη %ηιιπι Ρ&Άζ*
Μανί. δε(1 ηϋ ρβΕΓοηο ροπΊ§ίΐ:: Ηχο οΗΪΓα§Γ3 είΐ.
Ηογαί. ΝοίΙοΓα απριΐδ ηοΙϊ$ ρΓοΗίΒεΓβ οΗϊ* )
Λ^ώζ ^ζ/ζ
α/ϋίφκε Ιοεϊ: εοηΐεηώιηΐ βογΐΙε.ιάυηι ε/β: ι.Η;.·Γ3£Γ3 , άαιηηαία βτηρΙϊΗίεγ
ργϊογϊ Ιε&ίοηε, η Ιϊίϊντη, ψιάηι νεγϊίαή$ α*ρίάϊογεί νίάεηίυγ.
Νοηηιαιψιαηι ηαιίατί νϊάείχιγ ϊη α, ρΐε*
νιιτηηχιε εηϊιη βόγίΐϊίιιγ Ιανϊ$ £τ" ίανοτ , φια
ά (ύγαοο λείος άεβεεηάεγε ηοίιαη εβ.
Ιηίεγάητη ΐ?ι(ε§γα βίΎΐΐΊΐηγ. ΟαΙΠορεία,,
ΡεϊϋρεΪ3 , ϊη ρεηιιΐίϊηια ; ηαπι ίη ργίΐΐια ηοη
εβ (ϋρΜοη^ια. Εβ ειιηι άίβοΐνίίιιγ ργοίΐκ6Ό ε.
Ονϊά. ΡΙεΒίΗδ ίικϋ§ηθ5 ε1ε§εΪ3 Γοΐνε οβρϋίοδ.
Νζβ ριίί ^οηΪΜηιιτη εβε εοηίεηάαί, ηαικ,
$Γ,ηε$ ί οψοί άίρύώοηνϊ ηαΐαηΐ- ίη η, βαΒα
αίίϊΐ^β, ίλιγήϊα, κνθ-ίςκί'α, αγγνον , άγγήϊον,
υίεΙαηίιΐΥ Εαϊϊηί οΐίιη Ιμο άΐρΐύοη^ο ίη
Ι2ι1ίη:$ είίαηι νο€(ώυϋϊ3 Ηηε ς3ρπνεί> αιηί»
€θί, ιηδβηεϊ, χή Κβοίο ρίηταίι.
ΕΤ.
[ΑΙϊφΜηάο τηαηεΐ
εο^ε. «ιΟ^ςΤί,
Λ» | Εαε1ΐ3πί1ί3. Ίνξο:, ^,υηϊδ. δυσίύς, ΤΗε(

Γεα5.
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'ΛΙζαηαηάο άζυΐάΐίιιγ τη β
α Ιγενε , θ·«σ*ι)ς5Τ1ΐ6Γ6ΐΐ5. όξφίύς , ΟΓρΙιενίδ , ίγζχιηι
β^ΙΙαΙαγητη.
ίν\νεγήϊιιγ ζη εΐοησυιη, άχιλλίύς, ΑοΗϊΠεδ.
δ^νσσίύς , ΧΙ1/ηβδΛ ηιβ· ηυπ ί>αε &βηήΙΊίί νείϊί βογηιαγε ά Όογϊα$} όιΡΰσσης)
άχίλλης.
ΟΙ.
- .
^Μαηεί τηίεγάητΠ) Τροία , Τΐο;» , ηητη ΪΜ9
άΐ&ΐο ργζηιατη ΙιαΙεί Ιοη^αηι άϊρϊ)ΐΊ)οη£θ :,
ηοη ροβίίοηε.
ί,αίίηζ ργο σ βεγζίεΐαηί οΐΐηι ο/; βε οίηοηαχη ργο οεηοπεπι αάβενΐ ΟαρεΙΙα , &ργο
κ, Οίπ'εΓ ργο ηΜετ, αρηά νΐ&ογιηΗνι,
ργζβίί 7ηοηητηεηΐϊ$ οίε 1ε ργο υαίε,
ί,ϊρβο ΗΙυο άε ργοηηηεϊαΐϊοηε Ιαί.
Ιϊΐΐ£· ε<ψ- 1 1 .
Μαίαΐηγ ϊηαι φοιβος, ρΗαεΙηίδ. <Ροίνκτσα,9
ρΗοεηιίΓθ , εχίηή(υγ εχ ζΐία ο ργαροβϊίζ*
να αΙ? Αιιβηϊο.
Όλ ιχ&απι αίιινα )&τη Γοΐίαεπινικ επ'δ.
Νΐβ φιϊ$ Ιεξ(ΐ( βοίεεϊί?ηηί, «ί εχ Ιαίζηα α
ργαροβΐαιη βιώίγαχεγϊί.
νίάεϊιιν ι εχϊηιζ ΐη 6ζί νοεΐίιΐί, «πτο/Ητ^ς»
Ότοίημα,, ινοίησίζ, ροϋΕ», ρρειτιβ, ροε(Ϊ5, ηατη ργζϊηαιιι Ιαίζηζ εογγζρζαηί,
ΟΤ.
Μ νβγίζ- (κ Ιοηζηηζ , <δτολν<πτ8ς } ροΐ^ρΐδ» ιιΙΗίηγ ζιζ \ Μα Ιοιι^α, ηηαηι ροέϊα ηοηηηη·
[ ψιατη €0γγίρίηη(.
Ηογαΐ.

6ΚΛΧΑΚυΜ ΠΤΕΚΑΚυΜ.
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[Ηΰναί. Ροίγρυδ 3η §Γ3νί$ ηίΓίίιΐίδ '
οϋΒεΕ ηίϊΌαδ ίη »1ΐ5.
τη, τψνε-κς» ιπροδ. <Β·«ς>ρβ5,
ίίηο ρπ, εητη βιίε οονιροβΗ$ α/(ίτηατη ργοάΐίώί ηρυά 1,αίίίΐο$.
8 νιγΐ'ιΑηβοηίν$ εογγίριιίί.
ίαγ ίη
Οϋϊ 1>ίρ€8 & ςν>3(1ηιρε5 ΓογοΙ & £πρεδ : οιτιηία Γοΐιΐδ.
\> Ιοη§ατη, /32ς, Βθ5.
[ρ ίηνί] βάλω βαβίίλομΛΐ» νοίο.

β &1 ιι τηηίαηΐιιγ ίη α. τϊί /κκστ), νηνΧχ..
τω «βγο/μτ^, ροείχ. τΐ) φιλοσοφία, ρηϋοΓορΐιίχ.
ω ίναηβί ϊη α. τ^α^ακΡία , (Γ3§οεάΪ3. χωμωΡία, οοπιοεάϊα; ίίετη ίη ο Ιοηςυτη, ω<ΪΊί),
0(1β. <Βτςοσα<Ρ1α , ρΓθΓθ€ΐΪ3, '
ΌίρΜοηξί αν & ωυ Σαίίηίί ηοηβηηΐ ήοία. υι ιηαηεί ίηίββγα , ϊι&τργΪΛ , €γηοναγ'ΐΆ.

ϋΑΡΙίΤ
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ΜυΤΑΤΙΟΝΕ ΟΟΝδΟΝΑΝΤΕδ
ΟΚΜςΜ ΙΝ ίΑΤίΝΑΜ ίΙΝΟΠΑΜ
I Τ,Κ.ΑΝ5ΡΕΚ.ΑΝΤϋΚ..«
.
I
■
' Λ.
μαχξάβιοζ , Μ,ιοΓοΒίαδ. $ο7βοζ}
/3 νενίϊ-{ρ βαβαϊ, Ρ«φ2Ε> φιαηινϊ$ Οναοζ εΐ·
ίιιν ία
ϊίπη 'κτα,'ατα.}, άϊοαηί.
νβίη, νϊ$. βαδίζω, ν&άα.
^>Ζ> 3-ξίαμβος, ΕποιηρΗαδ.

{ΙηίενάΐΜΐβίν,, άγγλος { 3η§ε1α$.

,

,

\ά ΛςΤώ, ΌΊάο. δαίμων, ϋεεηιοη.

[Μαηέί αΙΪΛκαηάο, {ξορκίζω, εχοιχίζο.
ζ ^ βαπτίζω , Ββρτΐζο.
\Ιηίεγάν,ιη αί>ηί ΐη σσ> μάζα} ΐηαίΓα.
\ύ &ΰ(>(Γος, ΤΙΐ)τΓα$.
5· ΐίΐ{( &ξίαμβος> ΐΓίιιττφΙιυδ.
(^Θί05, ϋειίδ. Θ«βέ, ϋβα.

οαρ. χχχ νιπ. ·ϋΕ Μυτ. οκΛεα οτ. φ
\ε κάμηλος , οδηιείοδ. · '
κ ίη \§ κύκνος > 07§ηιΐ5, αΐη ΐατηεη ο^οηιυ.
(/ χ,νβψω, §αΙ>εΓΠ0.
λ» μ> ν, ξ; ϊη I, τη, η3, χ, λαμασάς, Ιβην
ρα$. ς-ίμμα, Αβπκηα. συν<Ρών} Πηϋοη. β'ξ,
εχ. «ξ, Γεχ.
ν

λ, νύμφαι» 1γιηρΙΐ3ε , /» μ'<Βταίγνιον ,

(ρν τςοίΏτα/ον,ΤΓορΗκΐίπη. βόσ^ο^ος . Βο$' ρΗοΓνίδ. 7^/^04 , ΟιγρΗιΐδ. γξυ<&{ς ,
§ΓγρΗ?5· χλίο'<ΏΓας, Οεορϋαέ. (πτυλα,μίνης, 'ΠτρΙβιηεηεδ. ϋψ;<2Γΐ/'λ» , Η^ρ7Τζ'»^ ίΐρΐϊγίε. ίχ&&αψα.ι)μ> Οβρ&ϊΐτΐίΐιίΓη ,
ζτ5 ι» /ί^Γ/ί αηίϊφιίί ΤΒεπτιορΗγΙχ
/>»-ο ΤΗεπηοργΙίΕ. Α5</(? Τηνηεί/ιιτη
/β, 28- ίΥ2/>. 4*·
ηιεγϊΐο αΊυίϊΗ$ ά'ι$βεηήί,. φιϊ Ικεο & αΐϊα ύη}υ.$ ^εηεγϊς
ηοηήηα αβρϊταίϊοηε ρτϊναηί.

(> ΐη \ ν}> ρήτωξ, ΚΙιεϋΟΓ, φιαηύ,ο εβ ρ αβρίναI (αηι, ίά ΐαηιεη ιιοη βί βετηρετ. ρώμη,
[ ΚθΠ13.
8 ϊη χ. αια,ς , Αϊαχ.
■ , Γί
, ηαυΓεΗ.
|ί ός'α,
όςα, οίϊϊϊ. ήιί ναυτία
ι
*.'*.ΐ*<—- ι:ι
• 7 ,-

ΐ7* οαρ. χχχνπι. ϋΕ Μυτ. οκ,εαιιτ.
(/Ίφίζω, ίεπ>. φ«7^, ίο§3.
φ ίη{ρΒ φιλόσοφος, ρίιϊΙοίδρΗαδ.
. '
\ύ άμφω, ΗΓτώο. νίφίλη, ηεΒαΙα.
(/> Ότοξφνξίος , ραΓραΓβιΐδ.
\£<*>7Χα>, 3ή§ο.
Λ ^ [/* α<3·ίοψ, ^ίΐιίορδ.

8ρϊγΗη$ α[ριν νενήίαν ηοηηυ.η^υ.αηι ϊη $.
'ίξ, Γεχ. 4<οττώ, ίερι^πι. ίξΌτυλλον, ΓεΓργΗαιη.
ί^Ήτω, ΓεΓρο; αΐί^ηαπάο ϊη α. ί<7<8τ«ςα, νεΓρεΓ3.
«νίτο^ς, νεηεϋϋ$. Λ/οώ ζ» /& γηϊ ρτορνύ α^ηϊναΐεΐ. ΰμνος, Ηγιηηπ$, όμηρος., Ηοπιεπιβ.
Βϋατη Ιετή$ τηαίαίυν ηοηηΗηφηατη ϊη η.
Ι&νίς, νείΐΐδ. «£, νβπ

ϋΙ5-

/λ

'" '
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ΟΟΚΒ.ΕΟΤΑ

/

ΕΤ

Α II Ο Τ Α.

«IV»

«Λ»

^ϊτ/ζ άηάιιηι αηιιηή$ βύί αά (αναηηηαχΐυ 0117/1 Ίηειηη οριι$ αάβεενε ατιοίαγίητη άε
ρνοΐΐτ&ιίίαΪΌηβ Ογαεεα Ιϊη^μα ; Ίά άεηηιτη
1>αο εά'ιύοηε ρταβο ; βά 1>γενΊΐεΥ3 ηαπι ζιιγ
ηηηιογεγ ΐη νε γ. φα εχ ?ηόγ# <ώη(3 &
φιαε Ϊη ηιογε$ ροβ ιοίβειιία γεάτιάί ρτορβ
άϊχίήτη* ηβψάίΐ Ιίαψιεβψη, εγϊ% Ιώανς
ηοη?ϊΐίΙΙα'-> φιάβύΐΜήβπε ϊποηιωι ϊηνετεβ^
βηύ ηαη ρ\αεε<β , αιΐί ρεΐ £οη$ηΐίιψϊηε?η
ανί 1οΐψι$ ηοη Ικεαΐ. Οτάο Με εήί. , Ρήτηό άΐεετηιΐί άε βην ϋοεαίύπη^ 8εεύ?ιάο
ΜρΜοηβρηαΜ, φι<£ εχ νοοαί'ώιΐ! εοηιροροβίαε. Τετύο οοΐΐβ?ιπ?ίήϊΐηι,βφιϊά ΐαηιεη
ρηηΒ ξβηεταΐϊτη άε ηιαηετο Γιίεταηιτη Ονα*
οαήκΛΎΐηη άϊχεγνιηιι$. Με&ετώζιτη ργ<εάριιε βψιείηιΐΎ> &βιψητηιαη νίηηη Πρβύηι , ' ψύ άο£ίϊβί?ηο βιο άε ρΥΟΏψιΐίαΐίοηβ
\ϊηρι<ζ ΙύίΪ7?<£ ύίαΐο^ο τηιιΐίά αά ρνοψαιη»
ύάήοηετη Οτάεα ϋη&ηα βρεοΊαηΐμ ΐηίεγβγΐΐ3 & ϊηιηήβοεί,
Ν

οαρπτ

*7?

Ν υ Μ Ε Κ Ο 6 κ.
α Α Κ υ Μ
ΧιτΕΚΑΚϋΜ, οα^ α ο^αΐΒΐΐδ
• ΙΝνΕΝΤ^Ε, ΕΤ ϋΕ ΉΛΚΕ5Ι ΕΧ
«ΑίΡΗΑΒΕΤΟ ΟΚ^ϋΟ
ΟΟΝΤΕΧΤΑ.
ΤΤ-ώιηί Οΐύΐά ϊιχετα! ν'χϊηίί ηααχαοτ, ηαά Ι'ώη
■
ρίιηο (ααηιετανΊηΐΗί άΐφϊηχϊηΜί. Εχ ηαώιΐί
ίαι (εχάεάηι ΟαάηΐΗί ίχ ΡΙιαηιάΛ ϊη ΟτΛεύαη ιηΐιιΓιβΊ (αιητ , ίΐιηι αύ αΪΜ, χιιη% α ΡΙΊηϊο Ιώη> 7-αικχε ?6. α β γ (Ρ ί ι ζ λ Μ ν ο π ςσ τ υ; ηνώα*,
Ττοπίί ΟηιρήΙιΗ! , εοάεη ΡΊιηιο ιεβε, αάάίάιχ ΡαΙαηεάεί \ια$ ηααχιιογ :. 3" 0 φ χ. 5'ιιηοηϊάα Μεϊκαι
ίοηάειη ζ « ψ ω. Λίϊι αΐιχιγ άε \ιοί βαΧαϊιηΧ, άί
ίάεηι ΡΙιηίιΐί αιιίΐογ εβ. £εΗ ϊη γε χαηι αηχϊψιχ^ &
α ηοβτΛ ηιεηιοηα τετηοΐα, νεγπηι βγχαβϊι [ιηε ρεήαιΐ»
ϊχηοτατε Ιίεεχ.
. ; ,
.·,.··
Εε/εγχ §]ΙΙ)ΐΐϊ£Μΐ οοιηηκηχαγίο 'νι €γΛ(ΐα«Λ Αψ)ΛΙεαοη , (ε ϊη τηειηΰγαηϊί ΡαΙάεηβίαί & ΛΙο&ιιηχΊηΊί
ά'ΛΛ! αΐιαι Ιιίεται Ουλοο αίρΐιαΰαίο ΐη/ετίαι η'ρεήβ'ε^
ηϊηύϊΗΐη, ΕΗΓιηεη /εκ Εριίϊηοη, ίηιεη&ζ, ξ?
χορρίη, /εχ Οορίικ, [ειι Οορρί 'ιηχετ ττ &? ζ,
ψίΛΠίιη \ϊιΐί ηοβγο Ι^αΧίηο 0^ ϊΙΙλ υιοχλ [εηαήι ηπιηεγί
ΛάΙΐΜ αβχαΐΑ η^οηάεχ > & α ψαΙ/ΗίΑΛ»! σι &<?ι ηο'
τηιηα

ιηζ £ΑΡ. I. 0Ε ΡΚΟΙ^υΝΤΙΑΤίΟΝΕ
τη'ιηαη [οίεΐ.
Ροπσ Ηίετατη ΊΙΙαιη Οορρίη [εάεη*
βαηι \)ών.ι$ΐ ροβ ττ} ιιί αραά ηοι Ο. ίεβαΐκτ Ίη Οϊώο'χταρίήα νϊίΐοήηαί Α/ετ , Ικεί Ίη Οτ£ί'α ΙηΊβοήάί
ηηΙΙα έμ$ νεβ'ψα αρρατεαηί: ωηβαηΐετ εηΊτη χ^ρρι
«βτραηί Ιοοο ηοβή β^«ίΟο!ηίϋ8 κοϊντος, βιι κον
τός, ακΰλας > αχύλιος » Α^υΐΐα , Αςυΐϋυδ , ξ#
(εητεηα ΐΛΐ'ια. Νεε ηιίηιηι α Οϊμ'κ Ηαηε Ιιιεταηι
{κίβε άεβηαηΐ) ειιηι ηεο αραά ίαύηοί αάηιοάιιηι βΐ
ηιαβ*τια , μ άοεεΐ εΐαήβϊηιαί ίϊρβιΐι ΐιίϊο άε ρητίνη*
ίϊαύοηε Ιίη&ιΐΛ Ιαήηϊ αρ. ι$. (\·μλ Ο. ηιΐεαΟΙΊιαβκρρϊίΐΐ , Μαηϋϊηαε οΐϊιε ροίεβ , αν αραά Οτμοι κ »ρρ2» ηιΐΛ Ίρβ ΙΊίεήί Ιαύηκ ηοη ίαηι Ίηιετεβ) φάτη
βιρετεβ. Ιηχετ π ίαηιεη & ζ ροηϊΐιιτ ί7τίσκμον , ηαοΑ
εβ ηοχα ηαηιεή ηοηα°εηαϊΗ. ΗαηεαΙΊηαΊ νοίαηί αάν
πι, ίβηρί. ΑΙ'ύ Κορρα, Κορριη νεί Κορύε. «· ΑΙύ
άίβιη&ιιαηί > ε/Μια ΚορΗε ηοη§εηί3, 5*»^» ηοΠα^ιη·
ία* αΐ'ύί νιεενετβί 8αηρΊ ηοηχεηία , ΚορΙιε ηοηαξϊηία άεβ^ηαΐ^ εα)ιΐί βχητΑ εβ^ αί Ο. 5αηρΊ εχ
Ίηνεφ ββηια & πΐ οοηιροηϊιιιτ 3· \
Λΐεηιοϊ'%* ργόάΊάϊΐ ΑιηιοΊηαί ίώ. $. Ηβοή£ ¥ταη·
εοτατη εαρ. 4 1 · Ούϊρεήεαιη Κε^εηι Γιίετίί ΈχαπάεΊι
αάά'ιάφ Ηαί εχ βηιείί, ω μί*γα, χ, θ-, φ, νηίΐ'
βί<2«ε ερ'ίβοΐ'ίΐ αά βϋ (ίιΙμΆα! ιιτίεί ρτΑοερφ^ υΐ
ρυεπ ίη ΗΪ8 Ηο«ΓεηΙϋΓ. Εαάειη Οΐ^οήαι Τιιτοηεηβί Ιϋ. /; ΙαΊβ. Έταηε. αρ. 44» ηϊβ φιοά Ιομι
Οιεχοηι ·ν'ιάείΗτ νϊήο Ι'ώϊαηοηαη αηιιρίϋί , ξ£ εχ
Αίηιοίηο βαηαηάια. Ιίαΰϊαα οΐίηι ηοη ηιοάά Ίιοηιί·
»#ϊ, β(1 & ΙϊΐεχΛΤίΐιη είεηιεηία Ίη οοΙοη<αι ηι'φηιηί.
Ιηάε ΙΑχΊηϋ Ίύάεηι χαρρα νεηΊί, & υ & ζ, ιιί β»
Ιοιο ηοταίΊηιαι. ΙΜά ηιΊηιηί , ηοη άεβ 'φ , ηαΊ «χ
Αίρύα&είο Οταοο 1>&τεβη βύ'ί ατώΊίείϊατεηΐΗΥ. Τεβϊί
ΤειίαΒΊαηαί Ι'ώϊο άε ρτφήρί. (αρ. /ο. Νοη άΰ·

ίϊιεηιηΐ ροΛ Ιιοβ ΜίΓου$ ορκίβίη <3ί ΟοΙίΓΒβΠκ
ηοναπι ΙΐΕΕΓείΐη βχ Ογεβοοπιπι βΙρΗίΒείο οοπιροιιεηίεβ. Νε§3ηΐ εηίπι νεπίαΐοηι Πηε ΐΛΪ8 ροίΓβ
ΙΪΓεπ'δ ΐηνεηΐπ, ίηιο ΐοπιτι ρΐεηίίυιϋηεπι <$: ρεη£εέΗοηεπι νεπΐ3ΐΪ3 ίη ΪΛΪ8 Ιήεπδ εΠε «ϋίροίϊίβπι.
ΡΓΟρΙεΓ Ηίης εηκη οιυίίίΐη ϋηπίΐΐίπι «ΙίχϊΙΓε : ε§ο
ίατη λ &. ω. ϋεηϊο]υε ^Γυπι ΟίΗίΙϋαι ^ε&εη^ί(Γε, ΊΑ βίί, οοΙυηιΒαπι ϊη ^ίυηι νεηϊίΓε, ^υεε
θΓ3εςο ηοιηίηε οϋπι πίξις-ίξώ ρΓοηαηΐϊεΙϋΓ , Ηι1>εΓεΙ ίεςυηιΐυπι ηυιηεΓυιη, ΰΟΟΟΙ. ρεΓςυιτπίηΙ
ίίΐΐ ω ψ χ φ υ τ ίοΐυηι υδ^υε αά ΑίρηϊΒεΝΐ , &
οοώρϋΐϊηι ο§<3ο.ΐ(3ίΐδ & <4ε<:3(ΐ33 , ίο υΐ ζάίςηε
ϊΙΙοΓΟΓη οηιηεϊ ναηήαΐεδ ϊηερηιιτι Πι & οΐϊοίϋηι.
Ημ ΤΐϊΐνΙΙϊαηΗϊ. ΰε (βταηάετη βαΐΐ'ιΐϊα ηοη ραΜΑ
Ιτίπ,αιι 10). ι.αάν&βί Η<εηβί, ΕρίρΙιαηίιΐί Ηλτ.
δ? ΡΐιϊΙαβήια Ίη ΟαταΙοχο Ηατεήε.

ΟΑΡϋΤ

II.

ϋΕ
ΑΙ,ΡΗΑ ΡΚΙΜΑ νΟΟΑΙΛ
Τηίιτ νοζαίει ρϊηια Ιοοο οκαη'ιΐ ΑΙρ\)Λ αηαρΊί'α ηιΐΛΠη
ήχαήί αραά Οτμοι. Ό( Α Ιαήηιαη άαρίκοη Ηλ·
ίίί , νεί ροπίίί \)ώιια ρτβηκηΐιαΐίβηεηι , αΐίεταηι ΜΑ!*
/ατη ,· αίίεταηι Ιεηεηι ; Ί(α δ? ΑΙρύα ΟΐΛΟΐιηι χεηιΊη.νη ΙιαΙίετε άεΐ/εη εταβΆιη αιηι ρτοΗκαίκη ίεηιιεηι»
οιαη ζοηιρίίατ. ΙίΙαιη άεβξηαΰ,%ηί οΙΊηι Σ,αίιηι Α άα·
ρΐκαίο, 3ΐΏ23(33Γη, είία3Π , Γτοηΐυδ ρτο 'ροηιο. Ηαηο
ΑβηιρΙϊά) &οΐο, £ίαε8, £3ςίεπι, & ψιοά άε Α
ΙΛΪ(Τ III.
Μ
άαρίί-
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άκρίπαίο (Ι'ιάίΗΐ, ΪΛ άε βη£«1ΐί ·υοεαΙί{>Ηΐ Ιοη^υ ιηχιΐ»
Ιιάιιτη νοίκηοα. Οαίηιίίιαηια Γώ. ι . (αρ. ϊ2. ν«ΐεγο8 ϋ5(}υ€ 3.ά Αΐίϊυπι, <§£ ιιΙιγ», ροη-ε&ιχ
^εηιίηίδ νοοίΗΒϋδ ΓβπρίεΝίηί. Β,ερηΗεηάιΐ Ιιαμ
4βγΰ*Αηάϊ ίοηβαηάϊηαη ΣηάΙΙΐΗί \η$ νετβΰια :
Α ρππιυιη 1οη§» & βιχνί Γ^ΙΙαΒ^ : ηο§ Ιαπιεη
ιιηυπι
Ηος ίααεΓηυδ , δε υηο ΰα&αιφκ , ιιί άνήιτιυβ, ρι&ο,
5αίΒειτΐϋ5 Ρακηα, Ρΐβςί , ^ηαηι , Απευχή,
ΑοβίιίΓη.
αξίς αζίς Οηεά , υΐ ΐίάαηί.
Βεηαεηχ αίαι, %ετηαιαήοηε ηεχίεϋα) ϊιχεγαηι Ιοη%Λ7Η ΙιηεοΐΑ ίϊαηΐ'υηβιη άιι&Λ ϊηβ^ηΜαί , & α ίτενί
ά'φϊη£μιΙ>Αΐ. άΐαηι, {αχάτη, Μ'ζνοϊί) νΆτιΐί. Οηλιη'
ιμ ααχεηι <3χ&ά ηιίΐΐο βριο ηοΧΑτεηχ ρχαηιιηιίΑύοηετη
ίΙΙαηι οταβϊΌτεηι τ« α,λφα Β νοοαίίατη Ιοη^αγατη , «ι
€χ ΪΜάϋο ΑΗάΊνίηαα, ηηΙΙα ΐαηκη άΜχαχϊο αρηά ιτιΐ'
άϊχοι ηΐιη<\ύ ρο(εβ> ψϊη «β* ϊρ[ο & ρτοηηη»αχιι9
αίρύα Ιοηξίιτη α ίτενϊ > αΐίαιηιιι Ιαη^α$ νοζαίει α έ«*
•ν'ώαι άιβιηχεήηχ: ηαιη ιηιπ ϊά ΚοηιαηΊ βεεετίηχ,
τηαίχο ιηα§ιι Ιοοο άε ΟϊμΉ, οηιηϊηηι ώβίρΓιηαηιτη
/ΙΊαχίβήϊ, εχ'ιβίηιαηάιιηι εβ , ρτφτχίτη ειιτη βηε ίαΐϊ
ργοηιιηίΊαιιοηύ ά'ιβαΉηϊηε ιεΰα βεηα'ιηα ρχοηηηάαηάϊ ταίιο (αΐββεη ηοη ηαεαΐ»
Σαχϊηοηιτη ρτο/εΒ}
απηι Ίία αά άϊβήηίηα ϊβα αβΉεί* εταηί , αχ β ^αϋ
1>Αί ιη τε α ρΜκε τεάΧΑΜ'ώηι χϊχιιΙίΑΧίιιη ακι εηαχιιη»
εβεχ | ΐηίεξΤΑ ώεΑΐτΑ εχοΐατηατεηχ , εττοΜίετηψίβ ΐαηί«ι» ηοη εχρίοάετεηχ. Ιη νεΗο <\\ήάεα\ , ϊηηΐίϊχ
ϋιεετο μι Οταχοτε, (ηεαίη εχςίαηιαηΐ, Π ίυεπί ιιη»
ίγΙΙ&ζ, 3ΐιι ΙΐΓβνΐοΓ} *αΐ 1οπ§ιΌγ, Νες νβΓό ηιοΙ-

ΐίίϋίο ρε(ί«8 ηονίι, ηε^ηϋπιείΌδίεηεί; ηες ίΐίικί,
<]ϋθΐ1 οίΐίη^ίί , 3ϋΐ ςυι , 3υΙ ίη (^αο οίΡβικΙϊί^ ίη*
ίε11ί§ίΐ, <3£ ΙβΓηεη οηιηίυπι 1οη§ήιΐ(ϋηυηι & Β«νίΐαΐυπ» ίη ίοηϊδ , ΠςυΙ 3ουΐ3Γυηι , §Γ3νΐυπκ|υε ]υ«
ώαυπ) ίρ(3 η»ΐιΐΓα ίη 3ΐιπΒυ$ ηοίΐηϋ οοΐίοςανίΐ.
ύ£αή«ί Ίάεηι Μ. ΤϋΙΙίΐϋ άε \ιλο τε αΐ'ώ'ι. ΟαίΛ
νεΓό ηος εΙβ§3ηί!ϋ5, ςυο^ ηοη ΓΪΙ ηβΐιΐΓί, (εά
ςυο^ηι ίηΛήυΙο? Ιηςίγΐϋδ ώ'αιηυδ, ΒΓενί ρππίϊ
1ίΐ6Γ3, ΙηΓϊηιΐδ , ρΓοάυΛβ. ΙηΒυπΐ2ηιΐ8, ΒΓενί:
Ιηίεΐίχ, Ιοηρ. Εί, ηε Γπυΐιϊδ, ίη 0|υίΒυ$ νεΓΒί$ 8ςε ρπιτίίΕ ίυηΐ 1ίΐεΓ3ε, (^ιΐ3ε ίη $3ρίεη(ε 3(Γ|ΐιε
Ρείίοε, ρΓθ(]υίίέ (ΙίςυηΐυΓ: ίη οκίεπβ οηιηίΒυϊ
ΒΓενίιεΓ. Ιΐεπι^ιιε {τοηιροΓυίΐ, <:οηςΓεριιίΐ, ςοηίίιενή, ςοηίεςίί} οοηίυΐε νεπΐ3ΐεηι , ΓερΓεΗεη^εί.
ίΙείβΓ ϋά 3ϋΓεδ, ρΓοΒίΒυηΐ. ϋΰϊ ΟΊί,ετο ηοη άεηηαηύίΛΜ βΐΐαίιαΐντη ΙοψΊϊΐίΤ) ηηίί εηνη άιιΐ'κα ρή'
ηιαηι Ίη νοοε ίηςίγΐϋδ ε]β 1<Γη&αηι , β (βαύαη βρείΐεχί
[εά άε ({ΗαηήιαίΒ ΙκεγατίΛη^ ίη ρΐοηιιηάαια ροιΊβ&
ηιαηι βία; αΐ}ΐα ράκα & ατΙ>Ίιή ηαηι ααηα Ίιλ
«γ Ί Ίη νοί€ ίηοΐνΐυϊ ργοηκηοίαίπηι βιηρίεχ εβεί; ίη
νοα αηίεηι ΙηΠιηυχ άιιρίεχ , ρεήηάε λγ β <\ύι άιοεηι , Ιίη&ηυδ βεα Εϊηίίηϋδ , βκ ο 1>ηνε & εχΊΙε Ίη
ή'υ{ ςοπιροίυίΐ, ςοηαεριιίΐ, ΡΐοάίΐέΙαη ίη Βίΐι
Οχ>ηΓεαΐ, ςοοηίυενίΐ, ςοοηήΐεοΓ, <:οοηίϊ§ηο.
Ι)ε ηαώια ρταοΐαϊέ ίιρβίίί ίώτο άε ρχοηΗηύαΐ. /»«£.
Ιαί.
ΒΊηιΊΙειη εβεηηάί ξ§ Ιτενεί νοναΐα α ρτοιΙύίΗί
'χηίεχηφεηάί ταίίοηει» άκο αρπά νείετει Οταοο$ είιαη%
ίφίαίαηι βη'φί <{ΐι& ίαηιεη κι ίη Ιαύη.1 ΙΊη^κα, ΊίΛ
& ίη Ουχολ βαηάίΐΗί ΊηιεήΊί. Νατη , νχ γε8ε α'ιΐ Εη>
ηιαηαεί ηοβετ , οοάίε ηε άοόΙΊ ηκίάεηι , ΐ? </«* οηιηεη
«ΐΑΐβιη Ίη Ιώεχίί (οηβπηίφϊΗηΐ , Α Ινη^ηι λ 1>τενί
Μ λ
>»»
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βοηο ροβαη: άϊβ'ιη^ιιεΐε , εοάεηι ΐύτη ηιοάο ναΛαΐα ,
ί£ ανόητη & \)οηύηειη /οηατ. ο Οηΐί νεί ρεήιίβϊηιιΐί
νεηϊϊ, 1ε§ϊί ργφηί , α ρΐάΐεήΐο νεηϊϊ , 1ε§ίί$ Ρί(1ί, ιηοπ, άαά, α ηοηύη'ώιΐί 6(1ί, πιοπ, <1ι>ςϊ,
/;ί<ίίί ργοηιίηήαύοηε [εραταΐ ? ΰοηιηιαη'ηετ ψικτ αί
οηιηϋπα ρχοηαηί'ιαύοικ τ« άλφα ίαηι 6ϊ£ύί ηιάτη
ΣαΐΊηΊ « βηίίΙίΗηιηιιε νοοαίιαιη άηΠαηιιη ρεααχατ^
Ίηιο & ϊρ[αηαη ύην'ιαιη, (]ίί£ Ίΐα εβετηΜΗτ, (ΐί α
Ιοη&κ η'ώίί ά'ιβεηε ν'αΐεαηίμτ. Ιχα οηιηϊα τη'φιιΊΐ Ιοη%*νΛ νείαβαί. Ρήβχ ρϊοηιιηύαίΊοηΊί τεηιαηεηΐ ·νεβΐ£ΪΛ ΐ]«£ίΙα»ι αριιά ϋετηιαηοί , ηνϊ ηιιιΐύί Ίη <υοεα1>η1ίι Ιμ&ηχ /«<*, Λΐϊα&'ηη &αιιη ηιοτα ργοηαηάαηι ,
ηααβ £εηι'ιηαΐΗ>η εβεί. Ναηι ΛοιηΒοΙίϋΐη νοίαηΐ
π)33§εη, νεΗΐ, ίαβΓεη, ήΐυπι, (ζηΛεη, Ιίΐεηι,
1>33(]εΓ. Ιάετη ούβχναηχ ϊη αΐύ$ νοεαίώια. Ραηείοτιιηι εβ εγγογ ϊΙΙε ; ηηΊ αίρύα Οτ&ίΐιτη & ίαχ'νηητη βοηο
ρτορε αά ο άεβείΐιιηχ , Ικεΐ αΐϊ'ι αά αΐϊαά εχχγεχηαηχ ,
ϋ αά η'ιηύί ίΙαγΗηι βοηοηιη νετχαηί. Ιη τηεάΐο ίαίίβΐιηΐΜ Μί.

Ο Α Ρ
ΌΕ
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II I.

« Ρ 811,0.

ί νοοαίαχχιγ οϋτη α , ΕιιβαίύΊκί ίη Ιά. χ. 11\*ά%%
ΐηίχίο , ιςίον «Γί 'ότι
ι ςύιχίΐον α ίλνγον οι τταλαίο) 7Γξοςι3·ίνπς ι. δαεικίοπι ί ε νεΙεπΒιΐδ (3ϊΛοιη « 3^ίϋο }οίβ. Η*ί■ νϊάιΐκεί Λα Ιίχχεγα εβ
ψΐΛ ιειηρίϊ ΌεΙρΗϊοί βογ'ώαί ϊηβτίρχα εγαχ χοχ άο8ίβΐτηβηιηι ύοίηίηΐίτη άίβ>ΧΜΐ<ιηίέκ* άκαηίαία, αηαιη
«ηΐτη

ιηϊιη ΓιίίΥΛτη βϊβε αρετχϊβγηε εχ ΡΙαχαγώϊ Ι'ιΙγο 7Τί(ι)
τκ Ε τη νι (Ρίλφοΐς ΊηχεΙΙίχϊχκγ , 'χηψιχ Αίαϊεχιι$
Ιώ. ι !. ναήΛϊατη ίείΐ. εαρ. ι . & εχ ηκοάαηί ήιαάίΐΗ
[(τϊρχογ'α Ιοεο Ίη ϊώτ» άε οτααιίοηιηι άε/εεία , ιιΙ>ί ϊχλ
Ιεχιΐιιτ. ««Γ/Λ μοι εΤοκώ μαΒ-ίΐν» « τ«ς β'ν ταύΒ-α
τη « καθ'/ίςωσίαις τί?ν £ιάνοιαν. ]νιαιηάϊ\ί& πνϊΗί
ϊαεΗΐ Ηος ιΗΓοεΓβ, ^υβπι απ Ιιίΰ ΙίίΐοΜ 6 οοηΓείυεπί.
ργοΙ>αχ Λίατειιΐί εχ ϊώτ. ι ο. ΛιΙιεπλΊ , αΐϊ ιηνΓιετ αΐϊαι ηιαίιετεί Οτ4ηιηιαύεατη άοιεη;
'χηχγοάαάχηγ , & άε νοεαί'ώαι ϊχα ΙοηηΊχιιτ. άλφα
ττζωτον ώ γυναΐχ,ίς , «/ το εΓίοτί^ον μόνον
λίγιν. Ρππιυηι εΐεΐϊΐεηίυπι, ό ιηυΙίεΓεδ, ηοηπη3Γβ
ορΟΓίεΙ ΕίρΗί, ΓεςιΐΓκΙυιη ΐ3ηΐιΐΓηηιοι1ο «. ϋέ»
άε 6 ρβίο [ετηιο : 1)οο εηιΊη βειιιηάαι ϊηχετ ροοαίεί χεηεχ.
Ροβεα ί ϊηχετ νοεαίεί ,· α ϊηχετ άιρίπύοηξρί γεχηαηβχ.
Νεο οαΐείαχ ΡΙαχοηη <τυο ί αάάιχαηιεηΧιαη Ϊ11«ά νο·
ιαΜι ·φιλόν , αχ ηεε υ πιο ο ααχ ω νοιατη μιχ,ςάν
ξ§ μί^α , ηηοά εχ ΡΙαχοηιι Οταχβο τηαηϊ/εβαηι , «έί
άϊάχ : Οτηηϊα. εϊεηιεηχα ε([ε 6? Ιιαίετε ηοιηϊηα , εχεεριϊί
ηααχιιοτ, τη % ζαι τη υ , χ,αϊ τη ο , και τΖ ω. τοίς
ά' άλλοις φωνΜασϊ τί κάι άφωνοις οΐ&α οτι ττβςιιτ&όντΐς άλλα γράμματα λί·γομΛν ονόματα,
<πο£ντίς. Α1Ϊ38 ν«ό νοοαΙί-ϊ & ςοηίοπίηΐεδ 3(3ϊϋηΛίδ ίΐϋδ Ιήεπδ, ηοιτιιηι ίίαιηιΐδ. Ληχεηααη*
» α $ϊτηοηϊάε τερετχατη εβεχ, νϊεεηι ήια οΜαχ. ΡΙαχο.
» γάξ ϊ] Ιχςωμ&α , αλλά ί τό παλαιόν. Νοη
εηιπι οΙεΒϊπΐϋΓ ςυοη(33πι », ίεΗ β. Ηϊηο αϊχ Ίάηα
Ρίαχο ϊη €υαχ)Ιο , ^αοίάαη εχ νεχετΟιη! άίχ'φ ίμίςαν ί <]»<£ ροβεα ήμίξα νοεαχα βχ.
3οη«ι χα ί ψ<λ« χεηαι$ εβ , ηιϊ&Ίε) ίη Α?ί Ιαχ'ιηη
<υοάΙ)ΐα , 1ε§ο , εο , ε§ο , ηιιεγη /οηιιτη ίρβιηί νοεαίαΐΗΥη Ίηά'καχ. 5εά ηοί νιχιο <ενι οηιηία ζοη{ιιηά'ι·>
Μ 3
ι»βί,

Ι8α ΧΑΡ. IV. ΌΕ ΡΚΟΝυΝΤΙΑΤΙΟΝΕ
η>Ηί » & ηοη ταϊο τω β ψ<λώ σαβϊοηηι \Μη% [οηαη%
αβηξΐιηια, ηηαβ ηοη Με<υι ,
ρτοάιιίΐιαη αΐηαί
αάεο ξΐηίιηΑΐΜηχ ιξιί. Ει βρε ιη/αρβΐ ρεαιίιαή ουαΐίοηιι ·νΊΐϊο ηαΐίνκηι εμ$ εβΆιαη οΐβαΐϊαηιιΐ! , «ι &
%η Ιαιϊηύ Αίάάετε οοηβίΐν'ιί. Ιηιετ ί & ζ Ιοοιιιη \)Α~
Ιεΐ Ίη ΛΙρύαύειο Ουλοο ί-πίσημον ς, Ι)οο εβ , ηοΐα
ηαηχεή (εηαήϊ. Εοάεη Ιοιο εοΐίοιαΐ Τ*[ί»&φα\Λ$ρ νπ\·
αημον βεα ηοΧΑτη βαυ, α'η, εβΐε ΌΊ^αηιηια ΜοΙΊαιχη ,
Ι)οο Ίρβιηι ΑΗΧεχη ΌΊχαηιηίΑ ε$ε ηοβτιιηι Γ. »« εββ
ΙϊίετΑτη , [εά ηοΐΑηι ηιιία Αΐ/ε][ε ροΐεβ βπε άεΐήιηεηΐ*
ΐ}ΐτΙ>). ΡίλίΐΉ ΕλίΐΉ. Όε
νήϊΑ α$. ι /,
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ΛΤΙ^Λΐ'ϊ ηοη ροΐεβ αΐϊίετ οΓιηι αο [>οά\ε ρτοηιιηάαΐαηι
\)αμ ΙΪΜαηι, ηετηρε αν Ε Ιοη^ητη αρηά Ι^αύηοχ^
β εβετΑίατ, βοιιι εβετή άείεΐ. ΐΐοηαηύΑίΑίατ
ίεηι Ε Ιοηξίιιη ψιαβ ^ετηϊηΑ(ατη , ηιβαρτχ ά'ιοεϋατηια
άε ΑΐρΙ)Α Ιοη&ο. Εχ ψιο ηιονε Οία, Μεε, Γεε,
Ιϊΐίεουιτι, ρτο πιε, Γε, ιηεαιηι. Ει Αάβρϊτατ'ιοηε
•νεί Γκέτα ά ιηίετροβία πιείιεουπι, πιε(1εςυπι, ρΓεεη*
<3ο , νεεπιεηδ , ιιηάε ηίβίΐαύα , ρΓεΙιεη<3ο, νεΗεπιοΐ8, «γ ιηίΒΐ
γπϊ βεα ηιϋ. ϋτα ί^ίΓκρ ϊάετη
ηΐΑίετε ηιιοά Εεΐα , *μ«/γλ /κ»ί ^«λ βααάεΑπί. I. Αα·
ϋοηίαί. ΛηβοηΐΗί.
Έΐα ηνοά Αεοΐώυαι, (]ΐιο^ϋε Ε ναΐεϋ, Ηος
Ιαύύε Ε.
5ιη·

5εηβΐ! ιβ, Ε ΙαύπΗΜ ΛψύρχτΛτε βοηο τον «τα ξ£
« ξΤΜίιηι; & άαα^ια Μι* ϊεβροηάβϊβ. ΤετεηίΐΗί
ΛίΛΗΤΙΙ!,
Εκεηιη ηαηκ|ΐιβ Ε νϊ<3ειηιΐ8 βίΓε <ιά Ει» ρΓΟχίπιαΓπ.
Μαηϊαηη: ΟαρεΙΙα. Ε νοαίκ ίαΛϊΐιοα Οτχαηκη νϊπι ροίΜεί, παπί αιπι ςοΓπρΐηΐΓ ί Ογϊροϋπι βΠ:, οϋΐη ρΓοίυοίΐοΓ Εί3 βίϊ. Αοοεάαΐ ξ$
ναηο , ^«ί βτ;ίί 4 ΟυμΉ μήλα αρρείΐαίαί ιτ&ά'ιί α
ίαΐαία Μβε , λ /<<«««
Ββΐί , ^μΑ ροϊιια βεβ
[οηατε ν'ιάεαητΗτ, ηιαίΐη πιεε, 4 ^«9 ρίΜί» /<*ί<»4
ΐίίΛΓ ΒβΙβΓΡ, αηα Γκέτα εχιήία, α( β( ιη τηκίιίί. 5$
ϊξΐΐίΐΐ ονα Ίηνεηεηιηί α,ραά Οτ&εοι ιιοηιεη α βηο 9
ηεοεβε (β) Ηί ρτοηαηηεηΐΗί ηοη ηαϊΐί βεά Γηεΐ», ηκΪ4
(3 ίρβχ ηοη εΐα&αηι να\ νεί Η, βοά ηιεε <υεΙ £>εε.
ΡτΛίίϊεα β Οταύ ηοηύηαηιηΐ εαρτα$ α βηο μηκφΡας ,
οραηα αχ Μεες3^αβ εβεταηΐΗί, ηαηι οηοπίαίοροεώ
βοΒλ εήί, β ΜΊαάΆ5 Ιε^αηιια, νοχ εη'νη αψψνΜ
ηοη εβ ηή , /εά ιηεβ.
Νεο άεεβ ΐαίϊο. I. ΟιΑλ β «τα εβεταίπτ Ηί
Ιωτα, , ηιοτε \>η)η$ λϊλϊι! , βαΐεηάιαη εήι , γεί ηαΐ*
Ιαιη εβε Ε Ιοηχίαη αραιΐ Οτλοοι, ηαοά ιηίτεά'ώ'άε εβ:
νεί ί ψ/λ&ν αάί)Κ εβε αηεερί & άαΐ/ϊαηι , ηιιοά ηοη
Ρίΰάο Ίηίϊεά'ώϊΙε εβ , βεά
ηιαηϊ/εβε /αΐβπηι.
II. ΟηειηαάιηοάΗΐη ω τερεηαηι εβ, αϊ τω ο
μιχ,^ω ηιιαβ βαρρεήα$ £εηεΐ > ρτονΊηύ^αε , ^«λ»ι
4«ί<τ<» αάηήηΊβταΙιαί , ραηεηι αΐ'ιηααιη ββάρεηί , ϊιλ
ΐίίαηι «τα »» ΙΊιεταηιηι οτάΊηειη νεηιΐ) Ηί τ<$ 6 ψ/λίν
βιΜενατεί, Ιοη^αί^ιιε ββίαίιαι β'ι νεηάκΑΐει. 5ίί«ί
« ρϊοηαηάαΐΗτ , «γ ο /ο«^«»ι χειη'ιηαίο ηπαβ
β>ηο3 βε & «τα ρτοηΗηήαηάΗΐη ιϊα Μ ΕΙβη^ατη^
Μ 4
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III. Νοηάιιηι ηραίο «τ* νοεαίταΐα Ιοπ^λ [οτ'ώιΙαηίατ ρα « ψιλόν , αί ίαηο β ψιλόν ηοη ιξετώΛίατ
ϋί ^οία , βά ιΐΐ άαρίεχ Ε , ίξαν ί»ί« [α'ΛώΛηΐ ,
ξ# ί'ςωα
»«»ί ίίςαι»
^οιλ , 6? «ίί βήρχατη
(ϊαί ί^αν, «ίί</»ί ηοη ργοηνηάαΙ/Ληί\αν ααι '/ξωα.,
βά ΗΡΛΨ & ίίξωα, ετ%ο ηεηαεμηι νκαή* τ« ί ψ<λ»
βπαη άεΰεί αί μία , βά αί Ε Ιοη^ατη.
I V. «τ* ΟηκΛήίοηιη (οιηηικηί ηαοχε & τηοάο
ίϋτη αά ίαύηοί ίταηβι , νεη'ηατ ϊη ε , 6? ηαιάεηι
γτάάριά ΙοηξΗτη: ηιιοά ΊηάΊάο εβ «τα εοάετη βηορχχάιΐιιη (β, ηαο Ε Ιοηβΐιιη Ιαιϊηητη. Υϊάε <\αχ ά'ιίΐα
ί*ρϊιε (ήξεβιηο βχιο , Ιώτο ίεη'ιο.
V. Ιρβ Οΐάύ Ιαίϊηα νοοαΜα Ε Ιοηξο βάρια
βτ'ώαηί ρετ «τα , ε*£ο Ίάεηι εβ αίτ'ι«*ηαε βηαι. ΙΒϊι
εηιιη Ρείίχ εβ φϊίλιζ. ΟοΓηοΙίϋϊ , χοζντιλιος. 11ε£3(υηι , λ»7*τον. ϋϋ ηΐ3ηεί> , μανής. ν^ΙεΓε ,
βα,Χϋξί. Ζβηαταί & αΐϋ τεεεηύοτε! Ιήβοήά Κε§ειτι
νοοαηί ρήγα. £ϊ ϊξϊιατ «τα ρετ )οί<χ εξετεηάιιηι εβ9
ιατ Οτ<ε(ί βτϊρΐοτα Ε Ιαίίηαιη ρα «τα ά'ινετβ ρϊχηϊ
ΐηοάϊ ξ£ βη'ι τεάίαηίί
V I. Ηείτακχ άϊ&ιοηεί , ηιι<ε αραά Ηεύτχο! ρετ
Ε Ιοηβατη (αιΐιαητατ , Οτλοβ βηίαηιατ ρετ «τα, αί
αμτίν , ΈμμανατΙλ, Ιωαύφ , Ισςακλ, ΤαβζίϊΙλ;
& Ηΐώ βςαηάα Ηιετα Ηώτ<εοηιιη α Οτ&ύ$ (ίπΠίατ
βχΒ·, ββηιηη ετ^ο εβ «τα Οταίοταχη βηατε^ »ί Ε
Ιοηραχη Ηε\)τ<χοχατη. Ετ%ο ΒειΙι Οχ^ίε^ ηοη Βιί\)
ρτοβτει. Οοιλ β Βϊΐη ίε αιιάιεητ ΗεΙ>τ<ηα ρχοηαηάαηίεχη , χ'ιβί εοχχαεί , ϊη(]αίί ΕηιηιαηκεΙ & ΑάοΙρ\>Η$ ΆίεΙζετώια.
VII. 8% »τα βηαί «ί/»Μ, εατ )οία ηΐΑηεΐ■ αη·
ίεριί ηα'ια εηιιη ω β)η<?ί αί ο μιχξόν> αύ^αε οηι'ατοη
ΛτηρΙΊαί ΑχηΗ%μαιη ηοη ηηιαηεί.
VIII. Ο*

*
VIII. 01 νίείηίχαχεηι & βηιΊΙίΧΗά'ιηεηι [οηι {εΙεηχ ρ'έΐΛ τηεχγ'ι ίααβα αΐίηααηάο «τα ίη Ιοαιτη τ«
« -φιλχ β&βίχιιεγε, νχ τιΒ-ήμίνοζ, ρτο τ&ίμίγος,
μαχ»<Ρονκ, ργο μα,κίιΡόνίς, απτός ρτο αίτός,/εά
ίιοε αρΧε ηοη βεγεχ , β «τα βοηαγεχ ίΐίρία , ααχ «Χ
ηοβηιηι Ιαίηπτη I. Ετ&ο ίΧα ργοηηιπΊαΙ>Λχητ οΐϊηι ,
ψίφ ε«3 , νεί οεγχε βοηο ηαοάατη τηεάίο ίηχεγ α & ε
βαΐΐετη Ίη ηΜαίάαιη νοοαίαΐϊι. Οαατε ειϊατη ίη (οηίγαίΙΊοηώια εχ % ψ/λω
αίρΐια γεβιίχαχ « , «ί οΓ«μο&ίνία, <Ραμο<Βίνη, τίίχαι, τύχτη, ψαϊί! [οηα$
αηάιχηγ εχϊαηι ίη Ηίι ΙαχίηΊί νοί'ώιΐϊ) 3ί«η(3ο, πιεηδ,
<ίίπε, Ιεηδ, εβε&ιιχ, οΒΓεδ, Οετχηαηίαίη νίάεΙΠεΧ
ά εχργΊχηεηι.
IX. Ιρβ έχίατη β&ατα τ« » βεηχεηχΊατη ηοβτΛτη
ίΐΐαίηηαε Ίηβηαχχ , ηαιη αχ (ΙεχαηχΊβιηιια Λΐιιτεχιΐί α'ιί ,
β άιιο Ε αάνηβί /ηηχ'ώαί (ίΐ'φαΐ) εαηαε ίηΐεγ [ε
οοτήηη^Λ! ηοο ηιοάο ,
, άείεχίί ροβεα χγα^νειβι
ΙίηεοΙίί ψΐατΗηι Αίχετα ίη [αηιηιο , αίχετα ίη ίηιο εβ ,
ύαύεΰ'ίί η.
Αάηα η ναΐετε άιιο α οβεηάιιηχ εϊ:ατη Αχχ'κλ
ίοηΧταίϊΊοηεί τύχη, τάχη > >)Λί, νι<Ρ*ι; άε'ιηάε ροεΐκ£ άίαΐφί, ηαηι ρτο εΓίϊλον ά'κιιηί ροϊΧΛ <Ρΐίλον.
Τι Ίη νεχετίΰια τηο*ψηιεηχΊί αρρατεχ *1'ί^Η.ιηΗο αραά
ΟοΙζιατη , & αΓιοί ζίνων ρτο ζήνων > άΒ-ίνα ρτο ά&ηνα, & αραά Ρακβαηϊαιη ίη ΕΓιαάι άΒίναΒίν ρτο
άΒ-ήνα,Β-ίν , & ΑροΙΙοηιι/ί νεχιΐ! Οταηιηίαχιαπ ζί^ον
& ί®α5ίΐαι, Αχχκα ββοίε ρτο ζηξόν ^ (&ο3-»σαι
αβτραχα άοοεχ. €οηάιιάαχ ΤΙαΧο [ηο χεΐίηιοη'ιο , χα,τηΐφ (αρτα ϊίίάεηι αΛάιιοΙ$. « ^άρ η ί χρωμ&α ,
άΚλά ί το τταλαιόν > ηοη εηίιη ϋΓυιραΒαΓηυδ ο1:γπ
«τα , ίε<3 «^Γιΐοη. Οαοάτοα ηοη ηιϊτίΐηί , β ί ·φι~
λόν Α\\ί]Η*ηάο ίη Ιοαιηι τϊ »τα βιϊβ'αίηηΐΛ γερεηχηγ.
Μ ϊ
Ληι·

ι%6

ΟΑΡ. ΐν, ΌΕ ΡΚΟΝυΝΤΙΑΤΙΟΝΕ

Α(αάΑϊ άιη\ίΐΜ ίΙΙιιβη ΐεβϊτηοηϊηηι 5. Αιιχιιβ'ιηϊ
Ι'ώ. 2. Ώε άο&ήί\Λ ΟΗπίΙίίη» ΰαρ. 24. Βεϋ οηο
6θ(1οηΓ)υε Γοηο &ρ\ιά Οϊζο05 Ιϊίετχ, ζραά Ε_3ΐίηοδ (Λεή$ ηοιπίη εΆ. Ετχο εΪΜτη ιαηροτίΐιια 5. Αα·
&ΐβϊνϊ « βηαΙ>αί η{ ε, ηαηο εηϊτη ΒεΟΐη Ιΐίΐύαηι
νοίαίαι Βίοιη; ετ%ο ηεο Ιΐίεγαιη ΒοΙαπι, νοιιαύαηί
Βίίππι, φάα αχηιαψίε ηπη5 ί$ ΊΛιμ [οηιιι ΙΐΑί»
ιεβε 5· Ακ^αβΊηο. Εχ αιμι ίεβιηιοηιο Ιϊηαεί ϊηβαρετ β ηοη ιΐί α βεά αί Β. Σαύπατη ρτοηαηύαΐκηι
εβϋ ηε^πε εηιηι Ι,αήηΊ ^εύχτη ιΐίαηι αρρεΰαηί νε1& αϊ, /ε([ ΒβΙίπι , ετ£ο ηεε ΟτΑίΑΐ» Πιεναηι ηοτηϊηΛΙαηΐ νείϊήι, /^Βεΐίηι, ηπΑπάοηκιάοη ξβ οίεήί &
Ιίίεπ ϊΗειη βηια ετα(.
170ΤΙΑ[β$ ώ']ΚΪΑί <}ΗΙί %Μά ΒοΜΑίϊϊ Αρνά ΡΐΑίβ'
ηετη ίη ΟτΑίγΙα: αι μίν α^χαυόταται ΙμίξΟΛ τΑψ
ήμ*\>α,ν ίκάλνν , κΰϊ ΐηάκΑτί <υύΚΗϊ εαηάετη εβε [ο*
ηιιιη τ5 Ιωτα. χαϊ τη «τα , αιτη β$ ιιηιιηι , Ίάοηηαε
νοζΑ&αΙίαη. 5εά βεαα ία ύαΐ/εί. Ναμ Αηΐ'ηαϊβηιΐ
»//», ς«< Ιμίξαν βτώε1?Αηΐ , ΐμίςα,ν 'ηεηι ρετ μια
ίξιτΛαη* ί ροβεήοχεί ^ΗΐνμίζΛ,ν βηΙ/εΙιαηΐίίμίξείν
ρϊοηνχκϊ,ώαηΐ , έπη φιώια ξ£ ΊΙΙΊ {ε οοη(οηηαί>αηΐ ,
<]ΐι'ι έμίξαν ηοηίηαύαηι. Νεο υουατη εβ νοϊώιιΐ»
Χεη%\ οήι βαεβιι ηιαίΑτε ίιιεϊΑί , & /οποί οατη ά{νεφ
[οηι Ιιίεήι.
δεαιηάο ώ'μοετε <\κη ροβεΐ , Γ,ποά Χζΐ^ζ οΐϊτη 13
ΧξΊϊός εαηάεηι [οηιιηι ύαύχφ ν'ιάεηΐιιτ : ρΑίει 'χά ρή*
ιηο «χ '^νβϊηο ΛίΑτηγε ΑροΙοχΪΑ [ιαιπάα ρτο ΟιτίβΪΑ'
'ίϊιι : Χξίςιανο} ~γ<£ξ ί'ναι χ.ατΐΐγοξίίμίΒ·α , τό οΓέ
Χξης'όν μισίΐ&αι « ίΓίχαίον, Λκαϊζαιαΐ, ηαοά
ίιιηιικ ΟΐΊπίΗίηί; (εά κ^ιιυπι ηοη εΛ οάίίίε Χξιις'ον. Ιίιΐάηη αη ^αβ'ιηκί Ο)ήβ%ΑΠ0ί τΑίίοηε ηακϊηίι
Φ Χφςοτάτας. ΰΰί , ηίβ ίάετή [ο»ηι βί νοίΑ^Ιί
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Χζίς-οζ ΐ$ Χςκςάς » χοίιιηι ηαοά £%άχατ , νΜεχατ φ
%ηερχαχη £ί Λ^ιΐϊάαιη. 5»ί
ΤύεορΙήΙαηι Αηχϊν
ώεηιιηι ΙΟηο ρήηιο , ί«»; ΑαχοΙ)αι$ ΎύεορΗΙα ηοτηεη
ΟιήβίαηΊ οήεάβεχ, τφοηά'ιι Με: ηϋιϋ ζΐϊαά ίη νο(ϊδ Ιιαβεο, ο|υ3ηι υΐ ύηα ίυΧξηςος , ιοί εΐΐ, Ιοηυ$
εΓ§3 Οευιη : ίε^ Ιυ ίοΓίίίϋδ ίο Γεηίΐϊ (5ε ϊ)εο,
ς^υοΑ αΧξηςοζ. ΌΙ>Ίβηιίϊιχεγ ηιαβε εββαχιιετε βτηϊΙίίΗίΙίηειη [οτή 'ιηχεγ Χξίτον & Χζηϊόν.
Άφοοάεο , ηώ'ύ *χ Ηίί Ιοάι εοηβα. Ναηι αριοί
^νβιηατη
Τ&εορΜαηι Ιεξεηάατη εβ, ηοη ΧφςΊΛνοί, [εά Χζης-ιανοϊ, ΕίΜά εηιηι νεί εχ ιηαϊιιία, νεί
(χ ϊιηρεηιια <όμα\)Απϊ Οιήβ'ιαηοι ΟηΓεΛϊϊηοδ. ΤετΐκΙΙίαηΐϋ ίη ΑροΙο°εχ\(ο εαρ, 3. 5ε<1 & ςιπη ρεφεΓ3ΓΠ ΟιπΛίίηυϊ ρΓοηυηΐϊίΐιΐΓ » νοβίδ (η3Γη πες
ηοιηίηϊδ ςεΠι εΛ ηοΐΐ(Ϊ3 νο$) <3ε Γιιανϊοίε νεί 1>εηϊ§ηίΐ3ΐε ςοηιροΓιΙοαι'εΛ. Λ'ί Οιήβαηι νοεαίαηχ
'ΟίΓεΛιΗη. ίαϋαηήία {&, 4. (αρ. γ. ·5β<1 εχροηβηίΐί ηιι]υδ ηοπιίηίδ ( Οη'ιβΊ ) ΐΜΟ ρΓορίεΓ ]'§ηρΓ3η«υηι επτοΓεαι, <]α'\ ειπη ιΊηίηυΐάΙα ΙϊΐεΓβ ΟΙιτβ{ϊατη ίοΐεηί άκετα : Υοεαχ ααχετη ΟΗήβαηι ΟΗτεΙϊυπι ηοτπ'ηαύιη δαεΐοηιιΐί Ίη ΟΙααάΊο εαρ. 2$, Ω'κΊί
ΊΥ£β ^αβ\ηιι$: ΑςςυΓβπιυΓ 8ί ^είεπαιυΓ Ι3ίΐΐ]ΐ«πι
Χφς-ιανοι, β» ΟτΓεΛΐΒηί; λχ<\ηΊ Χξϋζάν [εαΟαχε.Λοη , ηαΐίαιη ηιετείατ αοαιβϊιοηεηι .· ηηΙΙαηι οά'ιαηι :
«β οινη ϊάετη, ηιιοά Βοηυπ» , [εα Βεηϊ§ηυπι. Ραή
τηοάο ίητη ΑαχοΙ)εα$ ηοτηίηαβ'εχ ΤύεορύΊΙαηι Χξϊΐ·
ς-ιανόν, /εα Οίηεβιαηαηα τε[ροηάιχ ΤίεορΜΙια, β
ίη Ίά αηηηι ΊηεαηιΙιεη, αχ βχ ίνχφιςος> Βοο εβ, Βοηυδ δ?ϋΐίΗδ, ηοη άχξτιςος» αχ εταχ ΛαχοΙμαι, Αβί
ίβ , ϊηϋΐϋίϊ. 5ι ηαίι ετξο ί>αη( χοχαηι τετη άύϊ&εηχιαι
ίοηβάεϊΛϊε ·υ?/ίί;
αηιιηαάνεϊΧεχ «τα «ο ΐεαιροϊε} αΐίιεν ρτοιίΗΐΗίαίαιη , ψ&ιη 'μχ*. Ναι» β ρηνα*
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ηνηάαΐΐιΊη βαφεί εο χηαάο, <\ηο εβεχίιιχ }αχη ηοί'υ ,
ιιιτη ηϊΜ Ίηΐεχ/αφεί, βνε α\> Έΐΐιηκα ΐϊάάα , Χς*
ζΐανϊ βνε Χξηςιανοϊ αρρεΙΙαύ /αφηί. Ιάεη εηι/η
ΐχβίίφι αιχικα^ιιε νοίαΙ/αΙΊ
ηεν εαΙ«χηη'ι<£ οιζάβοηεχη Εύηκι Μιιφηί , β ύχίΐε άι&ϊο
Χξίφανϊί ηοη αΐιτεχ βοηιιφεί, φιαχη ά'ύϊιο Χζηζ-ϊί ξ$
Χφςιανύ.
$ιά βχΐε Ίάεο 'ρί* 1£ «τα. ηηΪΗί ΌΪάεΙηιηίαχ /»».,
ηιιοά ηηηηηΙΙα, , ηηα Οχλοι· βχ'ώιιηΐαχ ρεχ *ι, Ιαύπε
(ίχώπηιαχ ί$ ρχοηαηάαηίαχ ρεχρία, ιιί τία,ζάχΑχ^·
τος> ρ3Γ3ς1«ϋ5. κν^ΐί ίλίησονί Κγι'κ εΐβίίοη. ταιξίίι/.ος, Ογπηιΐδ.
1 1.- ξ>«βά ψΑά&χη αριιά Οχ£ΐο$ ρχοιη'φιιέ ρεχ »
>ξ# ρΐα [(τ'ώιιηϊΜΥ « ιιί σαήττων, & σχ,ίπων, ολοιΙα$ , ίαρίο , ηααβ εμίάεχη βοηϊ «τα & μία εβεηί.
III» ΟαοιΙ Οχ£ίΑ ί}ίίά/ίαηι ρεχ η βήΜ [οίαα. χηιιίαητιιχ ιη 'ρία ίβι» άΗΕαίιηοί ίχαηβεαηί, ιιί "γίνητάς,
§«ηίΐϋ5. "γίνίτωξ, ξεηηοΐ. αχώ, ακχίς > 3.άε$.
ί&χΐς, νείΐίδ. λη^ω, λκςβίς, θεΐίι-ο. ναυχι^ιον ,
η3ΐιίΓα§ίυαι. Σαύησ, ΐαιηαβ αΙΊα ηιίίοηε, η3νΪ£Ϊυιη.
I V. ΟαοιΙ ίαήηα ηοηηιιΙΙα ρεχ Ί βιχώι (οηβεία ,
α Οχχίπ βχ'ώαηταχ ρεχ «τα; ιιί Οοπιίΐεϊ. κόμχιτίς.
ΝυιτιΗΟΓ, Νομήτωζ.
νεχιιηι αά Ιΐ£ί ϊη ρχοηιρία εβ χε/ρβηβο. Ναηι
ίβ»/«ίΓ«ί/ο ΊΙΙλ Ιαΐιηε βχ'ώεηάϊ & εβεχεηάι ρεχ )οΐα ,
ηα£ ΟχΛίε βήΗηίαχ ρεχ «τα> χεΰεηιϊοτ εβ , & ρχοηαηααήοηίϊ αη^ηβ εβεβια : <\Μ5 εηϊιη άηϋιιεί <υεΐίχέι Ιαήηε βχ'ιρβφ &εηιιηιϊ<φ, ΡίΓΗςίείϋϊ, Κγήε
είβείοη > & Ίηερίΐϋ βί , <{Μ αιηίχα \)ΐιηο , ιιί //ί ά'ιιαηι, ιιβίί ΐοχχεηίενη Ιχαώ'ια. ιεηάεχε, & εχ ηονϊί 'ιο
ϊβο χηοχε αΐι^αιά αάνεχ/α* νεχαιη 1§ βεχΥηα,ηατη άϊβιηέΐιο-

ΠΝΟυ^Ε βΚΜΟΜ.
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ΙΙΊοηεηι τ« ήτα , & ιωτα άφηϊη νεΙΊι ? ΙΙΙκά κυξήνιος.ά ρΐεήίηαε νετύιιιγ Ογιεπευδ, «ί « νεηαηιν
ϊη ι Ιοκβαιη. Νατη ψ'% ίταηφτκηχ Ουίπηυπι , αιιί
Ο^πηυπι ; ϊΙΓι αά Ι,αίϊηιιηι ηοηιιη Ο^οηί , ααχ Ογπηί τε[ρΉίαηΐ , ψιοά ϊη ηιεάϊο ρεγ μία [αηρετ /Ιτ'ώϊίατ (αρκά ΡΙιιίατώατη & αΐϊο* Οϊχεοί » χνξΐνος, χυ$«αβ ΕναηβεΙϊβα βτϊρββεί χνζίνα τηη/ίμονίύοντος ,
«ο» χυζηνίχ, αηΐ ηπαβ χνξηνιος, & χυξΐνος βηί
νηιιηι £«?
Αά βειιιηάιιηι τε/ροηάεο , νείετεί Οτμο! αΙϊίεγ
ρΐοηκηιίαξε σκνιπών, & αΙϊίεγ σχίττων , 7?ί*ί αηαηι
(β (Οί αίϊΐετ ρτοηιιηάαβε «τα ςΐ{αηΐ]9ΐα,
Αά ιεηϊιιηι άϊ(ο, ηεε [οηϊ πες Ιϊίεταηιιη ϊη άεή'υαήοηϊϋια βειηρετ ΐΛήοηεηι \)ώεή. Λίαίαηί & ϊηβείΐΗΠί Ηη£ΐΐ£ , ^«λ εχ αΐϋϊ ΙϊηβαΊϊ βαηιιιηί , ρτοΜ
ορροηαηκηι νϊάείκτ: &βΙ)Η ρτοΐιαηάϊ ηιοάα* αΐϊηαίά
ίβοετει , ηκΆιαί ηεξοΐϊϊ εβεί οβεηάεχε , υ Οπεαιτη
[οηατε αϊ α Σαίϊηιαη » ^μμ βερϊβιηίε ϊη α ηιαίαΐατ.
Αά ηιιαηατη χεβροηάεο·) ι. ηοη (οηβαϊε αίτατη
Ιον,βίηιοάϊ βτώεηάϊ ϊλιϊο βί αϊ ϊρβ* ΑαίΙοήΰΗί) αη
13(ϊο α\> ϊηιρεήίϊί ΙΜταήΊϊ , ηχηι Ιϊοεί αρπά ΡΙηϊλϊώιιηι Ιεξαίιΐϊ νομήτωζ, νομΗτοξος, ηαΪ! ίαηιεη
[Μι ηιιιη βτϊρίατα ύ<εε ηίΛηαήί α ΡΙιιιατώο , αη α\>
ΐΙΙο 'ρϊΛ & «τα ρεϊτηϊβεηάι αίαβα ? ΰεηε αραά αΐϊοι ,
ηοτηΊηαΐιηι αρπά ΗαΙίεατηα^Λίαη Ιώ.ζ. Ιε^ηηϊ &βΐϊΙι'ιΧίΐχ Νομίτωξ. ζ. Οϊαεοί βαρε ηβη εβε α^καίοι ία·
ίίηαταηι Ιηεϊαταηι 'υίιη & (οηιιηι ; ψιατε ϊη εα* ηιαίαβε , ι» ^»αί) β ^Ηαηίϊίαίεηι ξ? ροΐεβαιεηί Ιϊΐετ*
Ιαίϊηχ /ρ(έ}α} ηιϊηηηε οροηΗΪι. ,νοχ ΓυρεΓ^Ηϊ ρτΐίηα ίϊενϊ εοηβαί , «ί & νοχ Νϋαιβ ,
χαηιεη αρκά
ΐΐΜΛχώαχη) & αΐίβί οααη'ΐί ραβΐτη Ίαρυϊνιος σ«ΤΤίζ
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πΐξβος , Νχμάς ,
Ίά &εηηι αΐια. Απ ρτορίετεΑ
α όιαααη Ιαιιηο η \>πόΊ $3 [οηο & ίεηιροτε *ηααΙί
ΗηΓίϋΊηιιΚ) οαιη αΐι'ι Οπα ηοη βσώαηί ΝΗ|ΐ*ας, βεΑ
Νοτιάς ?
ΗλΆιπη! άϊίΐαηί βχ άε Ίητα , ηι εβ Ιιίίετα. Αά·
άαιηια ηκηο αΐιηαίά άε εαάετη , «ί εβ ΙΊίΐτΑτνη αβεβ·/β, βεα ηο>α αά[ρπ.ιύοη'ΐ5 , άε ηαα {αηάίοηε Αχηεη<εηι Ι'ώ. ρ. οιμαιι <Γίν χα] εΓνοί τ« « ς-ο#ίί« τυπώσα&αχ τύς ·παλαι£ς την ^ασίΐαν > <Ρι07Γίζ και
ριομαΐοι ττξό πάντων των <ί~ασυνομίνων ονομάτων
τοΝ η πζο^ςαφ807· Αγ'οιιγογ νεΙεΓ«8 ρεΓ ΙϊίεΓβπι
η αίρΪΓ»ποηΪ8 ηοίβηι ίθΓπΐ3ίΓβ: Οϋοοίιχ* ε(ΐ3ΐη
Κοπΐ3ηί οπιηΐΒυδ 3<1ίρίΓ3ΐί3 νοο3Βυ1ϊϊ Η ρΓ3εΓ<:πΒιιηί. Αριιά Κοτηαηοί ρεγτηΑηειΛη(ε&τα; αριιά Ο*»
ιο$ 'μηιάίΐάαηι άεβ'ιι ίηχε^τΛ νβι. Εχ Οοίζη αηχϊ·
({ΐάΐΑΐώια Λά(εϊΗΠΐ ίηιι&ΐα. εχεχηρίΑ άιιο. Η ΥΨΑ Ο,
Ιαίϊηε ΗγρΠίδ, ηοηιεηβανη ; & Η ΙΠ Π Ο Ν I Κ ίΐ Ν,
Ηΐρροηίςοη. ΟΙίιη ηοΐα
ϊη Αλμ ραηει /ααΐταΐπτ ϊη Ιιαηο τηβάκηι ι- ^ , ηααϊίΐιη ίΙΙα βρϊήΐαί αίρετί%
})<*€ Ιεη'α β^ηαηι ετατ. ΕχεικρΙατη εχ ηίαηηι'υ αάάιι·
άί ΛΙεΙχηΐΜΐ, ΗΗΡΑΚΆΕΏΝ, © Η ΗΡΑΚΛΗΤΙ1Ν.
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*2βΜ ύοά'κ βοηιιηι βίαιη ιιιαιηηηι ίηητηιρΐαΐη ητί»
%/ ηει ,· /ί/«ίθΓ <]ΗΐΙ){ΐίάαηι αΙϊϊϊ, ηκΟ/ια
βοηιιηΑ
ηοη οίίψί ί ηιβ ίφΐιχ ι%η[ζχ\ Α(ΙεΑί) %Ηοά ϊη μι

ροβΊζβΐϋηβιηηΐιε [ααη ει'ιαιη τείαέΐαηί, αώη'ιίίιη ίΙε!?αεπί ίοί νοεαίει δ? άψηΐιοη^οί , «ί « > ι/3 6/, Οό ν/,
»Ι , Μ ηικίιο πιαρχε 'ριη Ιϊίετη ΊΙΙα ίηιεηάετε » άϊεηιφιι ά'ιεετε ροβι , ψιατη βχηια αρα(1^.αάακΗτη ΙΊιετ*
Τ. Οηλ ίηναβοηε & ίηιρπ[βοηε ιη άιύοηιτη τ2 ιώτα
^αίΐιιτη εβ , «ί οιηηία βηΐ ρίοηα )οίαάιηιίι
,χηιφιίο1$α, άπηι αηάίία ηώι ηεηαΊΐ άιαετηετε , />»ί»£ </«:*· 1
ιητ αη ϋΐΐίά, ηαηι κοινός* οοπιπίϋηίδ, αη κννός»
«3ΠΪ5, αη κίΐνος , ϋΐε, λιμός, ίίπιεδ, αη λοιμός»
ρεΛϊδ. χξ/ς"οΝς> ΟΗπΛικ, <ι» ^«^ς» βοηιι>;, Ιίεηί§ηυ5. χυνόμνια., οηίηβ αιυΐςβ,, <ι» κοινό/Ανία,
ςρα»ηιιηΪ5 ηιυΓς», ^«οά «» £λθί/α © ι» ΡίαΙιετίο
α\> Ίηίεχρτεΐε ροβιατη εβε αϊίιηαίιιχ Βεάα ΙιΗτο άε
Οχώο^ταρίηα , [εά βηϊΊΙϊιαάηε [οηι ρετ 'νκαήαηι αίαάίβε ) ηι χ,ννόμνια. ρτο ζοινόμνια βφεχειιιτ. Εχ εα·
)ηι νεΐΙ/'κ Ιιοο ργχάραέ οφχνα , «ο« «οΐΜί» ί ί[ε ύαηο
ϊίΧίΧΑϊΗΐη ϋοηβιβοηεηι , οιιηι ]ατη ίαηροήΙ/Η5 Βε/ίχ ν
ξ$ οι εκηάεηι ββήατη )ια1ί»εήηί εοηιηιαηί Ιοφιειιήιαη
ίοα[αεΐαάιη(. Είιαιη 5. Ηϊετοηρηια αά ΞιιήΐαΜ Ιε%ϊ$
ΟοεηθΓηγΐ3ΓΠ.
Ροηο οηιη )οΐα βί αηοερί) ηείε$Αχ\ο ά'κεηάαηι εβ9
Ηαία'φ οΙΊηι άιιρΙΉειη (αΐίεηι βοηατη , ηχ βρχϋ άε αΐρΙια άίΜαηιιια αΐιεχητη εχίΐεηι, αΐτεηιτη άεηβπεηι>
& άηρΙηι )οϊΛ α^παΐεχη. Ιη Ί ΙατΊηο ηοΐατ Πρβικ [οηιαη χηρίκετη ίώχο άε ρχοηηηίϊαι. ΙΊη$. Ιαν. εαρ. ί.
άαοί Ίη ίχενί ; ηηπηι Ίη Ιοη^ο , ηαοά οΙΊτη ηοη £<αηϊηαϊαΐΗΥ, ηεε αρ'κε ηοίαΐ/αΐαχ , [εά Ιοηρικ ρτοάι*ίεΙ>Λ'
ΐΐιτ; Ιΐο, Αηιίςϋδ, Κ.ε§Ιη»; ηεψε αΐϊαά μ/μα*
\>αϊ } ψίαχη α ΌΊρηύοη^ιιηι > ι}Ηλ ϊηαχάιιιη ηιι ηκε
Ιοεο ροηείΗοτυ Ι βΐίΜαίΗΐ. Απιείοιίϊ, Κε§βίη3^
Οαρίΐνεϊ, 3Πΐί«ϊ, 0Λί\τά$ί Γοοίβίβ; ΐατηείβ ϊηιρτοΜ'Λί ηοη εβ3 [οηιι'φ Μ I άπρίεχ, ΐκΐί Ιαεχα ηοη
ξειηϊ'
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χεηιϊηαγείΐιγ , εχ μβι α/ιιτη & ίοη[αεΐιιά'ιηε ΙβηαεηΐΊΐίΜ
ιηαξϊι ηιιαηι βγϊρύοηε άαρίίοαή ραίαίΐ ; «ίΑπιίιςυϊ,
Κε§ίίηβ , ΙίΒο , & βιηίίια , α[ αΙ> ί Ιιτενϊ ϊρβ ργοηηηΪΜΪηηε άϊβίφβΐιετειηγ.
Ηηο ρεγήηα ιϋαά ΟκεγοηΊί αά Ρ<ίΓ«ι», ουηι
ΙεΓηβΐ (ίαιιί) 1θΓ]υίηιυΓ, ηϊΗίΙ β3§ΐίϋ βΐΐ, ςυπι
Βϊηεί, οΒΓαχηυιη. ΚφΊάί εηϊηι αά Ουμηπι βιν«Γ, ηαοά Ιαύηο Βΐηϊ > βιι ύιηε'ι εχαηιαβιιη γε/ραηάεί.
Ιιαψΐ I Ιοη^αιη ΐαηίαηιηιβώ νοοαίί* εγαί [ρεύα «ύϊ
ροίεβαίε άίρΜιοη^ια ν, ηιιία άμρΐϊεαη [οηιιηι
βηιχΐ νηο & εοάετη ίεηιροτε εάεΙ>Λίί φιοά ργοργ'ιΐίηι εβ
άιρ})ώοη£οηιηι , ηοη αΐΐϊια βιηρίιάι Ιμεγ*. 5εά <\αίάηύά βΐ άε ί Ιοηξο Ιαήηοτΐί?η) ρΐα ϊεγχε Ουμοτιο»
είχατη ργοάαβαιη , ηαη^ιιαηι Ηαίιίύί βηαηί ϋρίιΐΐιοηξϊ
ν. Κερχεηεηά'η Νψά'ΐΗΐ αραά ΟεΙΙίιοη ϊι\>. ι ? . €&ρ. ι φ.
Οϊάοί, (]Ηθ4 ίΐ ηιιΙΙα ϊολ3Ί ηε(εβι(αίε ιη ΐίίιιηι τείερεήηί , αιηι )οϊλ ν'αεηι 'Λΐαι βιρρίεγε ροΐαετίί. Υεγηηι ηοη ηιαίέ Ούλοι , ηαΐάηαιά άοίΐια Με ¥ι%μΙιι$
βη^Αΐ.
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Τ Ά * οΐίηι άχείαοιγ ν% ίία β αρρεΙΙαύαΐΗΥ Ο Τ, %
» «ί ϊη ίΙΙβ τά ψιλόν εβ αάάιίαηεηΐΗΜ γεοεηήια ,
ϊϊλ & ϊη Ιιοζ τό μιχ,ζόν. Ιληιιεί Ίά εχ Ιώγο άεύηι»
Λϊ\)ΐη<εΐ) Μ ηκΊηία νοιαίΐί άιύίαγ αρρεΙΙαγ* Ο Τ. Ιη
εοάεηι Γώγο εχβαί αΐϊαά
γε'% εχετηρίπτη ιη (>ο(
άίβίίίιο, ηκοά ΤΙπφιηαςΗ ΒορΙίίβχ ηαηκτηεηιο ιη{ϊτιρΐιαη ϊυαχ.
Τ*ιό

Ίννομα. Βντα. ρω. άλφα. σαν. ν. μυ. άλφα.
χι. α. σαν.
ττατφς χαλχκ^ών. « <Γβ τίχνη σοφίη.
Οαιίίΐί Γιίέήί βξηιβεαίατ 3-ξασΰμαχος > ιώ'ι Ιιαταιη
ρεηιιΐώηαηι νϊάεϊ α ά'κϊ, ψΐΛ «β ιΙΙα ϊρ[α, ί«ϊ ην,ηο ,
ηοηιεη ο μιχ,ξω. νϊϊΐοβίΐε&ιΐιιτ ρταά'ιίΐΐίΐ νεχβιι; αραά
Ίίνομα 3-ητα. ρω. αλφα. σάν. ΰμ. αλφα.
Χι. β. σαν.
Τννομα Βτίτα, ρω. άλφα, σάν. «· μν. αλφα.
5ίά *ηα£ΐι ρΐαοεί ΙείΙΊο Μΐ\εχύ)'ι &? λΙϊοτηιμ, Μ β(
ν, ηαιη ηαϊηίΑ ΙΊίετΛ Ίη ηοηιίηε 5-ζασύμαχος ποτ» Ν
εβ β, ααι οτηΊσοηγρβΙοη , [εά ΐΑητιιηιηοάο )·ρβΙοη.
Οαατε Ιιοε ΐανιαιη Ίη νετ/α ίο&ΚΑίίΐη οροηαΉ, 13
ειιιη ρεηηΐιϊτηο Ιοοο ροηαίιιτ ν ρτο ο τη'κτο , ρϊοίαΗΙε
ηοη βί ηιι'ιηΐα βαΐϊοηε αοοιρΊ ρτο υ ρβίοη.
Όε εοάετη ηιοτε ΕκβατΗΊιΐί ίη'ιί. ΐ%\). /. ΙΙΊαά. ηιιϊ
εαιη άϊχ'φχ ί α ρτ'φΊι <υο(αΐαηι α > ττς>ο{ιΒ-ίΐσι τίν
ιώτα, 'ίνα τίί οΊά ^ιφ&όγγα **τασ« <Ρΰνωνταί
<7ΤίΡΐ<τ7Τφν και αυτό, χα&ά και ταλλα ςοιχίΐα>
βιί^δηηουδ )θΐι , υΐ εχίεηΰοηε ρεΓ (1ίρΗΐΙιοη§Ππι ,
ροίΓιηί & ϊρΓυπι οΪΓουΓηθείΐεΓε, ΠουΙ ϊΐΐβ ^υοςιιε
εΐεηιεηίβ : /Ή1/)αη£ϊί. Το/£το «Γέ πούσι και ΐττϊ
τ« μαξϊί ο, χ,αι ίχίΐιο γα\ <Ρι£ τίίν άυτύν άιτιαν
« λίγνσιν. Τϋΐε (^ιικί ίιαυηΐ εΙΪ3ΐη ϊη ρϊΓνο ο,
η3πι <5£ϊ11υ<1 είΐκίεαι οΒ ςαυίΓαπι-νοςβηϊ ». Εί Ι>αο ΙϊΐεϊΛ α βεα ΟΎ ρτο ο ροβία , ραΐαΐ Άΐιιτεΐιΐ! , ξί
Ι λ/<Γ υϊπ </οίϊ< , ΡΙήίίρρο Κερ τεβροηά'φ ΐΑχάχιηοί «ίο* 1 ^
τε/ρεχ'ιβε ΑαβοηϊιΐΐΗ \ήί ·υ(τβΐΜϊ*
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υηι ίυΐΐ φΐοηάαπι, €\α& ΓεΓροτκΙει-ε Ι.3θοηε$.
ΙΑίεη , δε ί»Ιο Κε^ϊ ρΙβουεΓβ ηε§3ηΙε«.
ΑΙύ ίχλ Ιεχαηι & τφταηΐ \ηαηε Αα/οηιαηατη νιφηι.
υηέ εΛ ϊη ηοΛπβ, ^υ» ΓεΓροηιΙεΓε Ι.3<:οηεί
&<«ί ί# ηοβήί Ι'ϋεγ'α Ιίκνα ? Ζ'ιρβκί άϊάί α ,
Α/ί«Γ
ίί/πΜ υι/αν , ^«β</ 8. ΑΓύ }α Ιε%μηχ,
υπ» £ϋϊί ίαηΐυηι , ορα ΓεΓροικΙεΓε, &ο.
Μ*1χ'ι ιηκίΐα η\ο ϋ/ραχαηχ 1£[ε ηικΧΜ ηβίαηί. ΛΤιΙιί ρήτηα ΙεΆ'ιο ιηαχιηιε ρΐαοεχ ; ριιΐοηαε ρατκηι τεβετ«, βνε ί«« άκ*1 αΖαεοηίΙ>«* α η/ρβηβηι (βίε ; βνε
Ο Τ, ψί%Α ηαάητη ο τεβήίι ηοη ροίαιχ , οημ »«άατη ο ιιχ ηαηο α ηοΐ'α βϊ'ώϊχατ , ικ&αηάϊ ν'ιηι ηοη
ΗαίεαΙ. ΟριΠεΧ ψΐντ τεβήρΧατη εβε Ιίίεταηι, ηα*
ηι&αηά'ι νιτη Ιια&ιηι ; ειιτη<]κε νοα « ηίξαηϋ ίμηι
Μεηχε οοηνεηιηχ; ηιΐ4 ηοη εβ αϋα, (μιαιη ΟΤ βιι
κ, β ΐατηεη Ιιοο ροβεήια βρ/ιπηι χιιηε Ίη «βι ίταχ:
ΊλΐετΛ αηα εχαΐ > «ι ά'ιάχ Ααβηίαί * ηπ'ια β^ηιοη
6ΐ αί Ιιίετ* 0> ψ£ ΗΐΊηκε αηα Ιίχετα, & βηηιΐ εχιατη
αιη αάνετί/ϊο ηε^αύνο χ βεα ΟΤ, βρεείε & β&ΗΤΑ
(οηνεηιείαχ. ΗΊηε μειιι εα]ιαάαηι αραά ΡΙΐίίαηύαη
ΙίΙηο άε νϊχϊοβ νετεαιηάΜ) ηιιϊ ά'κεχε βο\ε\>αχ , Αβα·
ΐ'ιεοί ηη'ί Ιιοηιηϊ βτνιτε , ηηοά ββαΐατη ν ρτοηηηι'ιατε
ηεηαηεηΐ , Ίηηηεηι βεϊϋεεϊ , ηΜΙ αΐίκά αά βετ'υΊιηιϊι
ϊιι&ιιτη εχοΜΊεηάατη ηεεεβαΐΐαΐη ΗΙΐί /«φ , ηιιαιη «ί
ώίετεηΐ α Ιιοε εβ, ηοΐαηΐϋδ ΓεΓνίΓε. Αφηχκ!.
ΙΙοο ΐεπεΠ 3Γ§υ(ο^ιιε ίοηο ηε§3( Ακκα §εηδ α.
ΥΊάεηηιτ ΐατηεη Όεχεηί εήατη ο ψη α ιιβίτραβϊ.
Ώηνεί Ιιοε εχ ηηάεάηιο Ι'Λτο ΑΐοεηχΊ , κέί [εττηο άε
Ζηρύο <ΐΗθάαη% %η ?«β «»»)ί» ^ιοννσν ιχαυλχιμμ,
€ΤΛΐ ,

ΟΝΟυ^Ε (3ΚΜ0Μ.
(ΤΑΙ) ηηοά Ίη ΟηιρΗαία Αώ<ά Τηρά αηη$ 5αητοηιηιύη ριπρίπαββχηφίαί. ΌαάαύΛ οί*, ευπι γπγ
ϋεί δογρηυδ νοειΐ: ίϊηγαηι οβεηάεηί Δ. I. ξ$ ατ»
ϊιατη Ο. Ετ'ιαιη Ν αάεβ; ηεηαε αΰεβ Τ. υΐΐηίικ
ρΓίεεΙϊοίηΙ ( Ι)ή ηο»ιεη~) (Ιιιεε
σ & ο, «γ
■ρΐεηαιη β{ ί'υονύσο ηοηαη ,· «ν πίτοΐζ λύπα
υ
ς-οιΧίϊον) Ίη<{*ιι ΛιΙηηΛία. Ιη Ιπβ ν
ττάντίς ο/ άχα,ιο) τω ο ά-τηχ^ώντο·,
ο/ς νΰν τβττ*τα< <Ρννάμίνος , αλλοί
ΐ6Γίφ3-0770,' ίΓ<ασ»μα«'ί/ <ίχ/αΝ το\ο

Αεζί\ : §τγμ
«' Α*ο'νον «φ*
χαϊ οτ« τΑτ
/κόρον η/φί*

φκο*/. Οηιηεδ ΑχτΗβεϊ (ηεηιιε εηίηι ηιΐιίαηάα φ
ΙεΆΊο} οΐίΙ)Λη(ϋΓ ο» ποη Γοΐυιη
ί«ϋ1(3(ρ, ηυ»
ηοης ροΐΐβΐ » Γρ(1 ρΜϊπι ςυηι (3ίρηΐηοη§υπι 1Ϊ£ηίήςίτεί θ) Γοΐυιη ΓςπΒεΒίΐηΙ.
5«1)ιιϊΐ£ϊί Αύι»£ΐΐ!. Ιη ϋδ «·£θ , ςυ3ε ζΑΑμ&λ
Γυηί, 5»ιγπ Διόνυσο ιαΐίίιηεε Γ^ΙΙϊΒϊ ρεΓ ο ίοΐυιη
οοπηρεηίϋοίί Γου1ρΐ£ Ιίί^Γίίτι υ Λφίαεη^ΛΓη ε(Γβ
ίηηυεΓϋηΐ , υΐ ίηΐβ§ι-<ι άί&χο Γιΐ ιΡφνΰσν.
Λιί)(η£ΐα 5
ηα'ώΐίί <υεΐύα /ταβηιεηη α ί'α/ααί>σηύ
ί» ΟηιηιεηίαηΊ! αά ΙΜ>τμμ ηηάαιιηιιιη Αί\αεη£\ άιβγψ'ι ηοη ίοηάηαΜ ) ηαΜ {ταπηιεπηοη άΐάα οτηηα
Αώ<εο$ βει* «ί αϊχ'κκ! ΊΙΙε Ιεξίΐ, Ατώ&ο5Λ Ιιοε εβ,
νειεΓεδ α/ιιτραβε α ργ« ο, ΑίΙκη&α! Ληχεκη , ία %ρβ
Ιοιο , άε ψιο ΑαΗοτ Γΐα&ηιεηύ (εη Ερ'ϋοηιαίΟΐ 4βΐ~
ηΐΛί) οηιηει Αώ&οί Η[κτρα^ε ο ρτο α. ζ)αΑ βηϊ
(οηηατια βηη ιιί ρτοηά,ε \ιι(ρϊ <τ, ΙιάΊβτιειη \"*α£>
ηιεηύ ιΐΑ ίοηβχίίΐεηάαιη φ; ττάνης όι Άχαΐοϊ τφ
ο αντιτ5 α ςοιχύχ τΐξοαίχ^ώντο. 8'κ εηιψ Ερ^
ίοηιαίοτ Ίβι €βη[εηιιεί οηιη ΑιΙΐιηχο^ αή»5 άιίΐα ίη
ΕρΊιοτηεη ϊεάε&ΐί. Κεύηεο ειίαηι όι Αχαίοϊ, «ί ηιοί
ίβε ηοη/αετΗ ίοηιηιηηΐ! [εά ρατίπηίατα ΑεΙικοΓοπι.
Ν Λ

ΟιίΑΐη-

ι#Γ ΟΑΡ.ΥΙ. ΌΕ ΡΚΟΝυΝΤΙΑΤΙΌΝΕ
ΟααηινΉ ααχειη εχ ΙείΙΊοηε /γαβηιεηχΊ Ίχα εοηάηηΑία ηοη οοΙΙί&ατηιΐί νεχεγ$ι ν ργο ο, [εά ροχιηι <νϊεενετ/α ο ργο « «[ατραβει εχ αΐάί χαιηεη ΙΰαίεοινρεγΐΗΐη ΙίαΙαιιια χργο ο Λά,Κώιή,Ηηβανφ > ργοαχ μη
ΌΪάιηιΛ! : Μχ εχεηιρίηηι αά^εγχ ψίοφε Ββ^ΥξΊιιι εχ
ΛΙαηάβήρΐο Οοά'κε Ζοβηιϊ, αΐΊ &ίο<Ρω(>Η φίαΐματ
ρήψ<£ ΙΊχεγχ /εγκηίαγ φα,ηίνα.ι Ιν τω τςίττοΛ 78~
γςαμμίνα, 3-«τα> καί α, και « χαι νχ) τκτο/ς
ΛΥλτα. ΑρρβΓϋϊίΓε ίη Τπρο^β 3·
& 8,
& ρΓ3Εί6Γ ΠΕΟ, ϋίΐίϊ «ίί «> ρϊΟ ί & V ρΥΟ Ο ρβ~
ηΊχηυ> ιιχβχ Ίη ηοηύηε
Βεά ]αη% αά /"-«««ι τα ο ^ταάηιη /αοΊαηιια, ηιιΐ
ιΙΊηι άαρίιχ ιυαχ^ ίηηι ο ΰχενίί & Ιοηχ* νοοαίυ ο/βύο αάύΜ /πηχεγεαιγ , εχΊΙΊί & εναβίοτ, βοπχ Ίη αΙ~
ρΗα) ροβεγιογ ο βεηιίηαίο Ίηά'ιοαΙαΐΗϊ , ηχ & Ίη Ιαχίηο
ΜΟΟΓΜΠ, Η100Γ115 ρΥΟ ΙΏΟΙΈΙΤ) , ηαοπι$. 5αΙ &
ο ρτοάΗίΙαηι Ίια ββηαΪΑηχ Ο- Ο ϊεβε Λίκγεχ» , ιιηά,ε
(βεϋιΐΐΗ εβ αά [οΐώεηάΊ ίεΙετΊχαχετη ΊΙΙαά, ηιιο \)οάκ
αχ'αηαγ ω. Εχ %ει ω ηοηιεη μίγα* ηες ίην( ΊΙΙιιά
ο η»ηαη μικξόν αά']ϋηίίιιηι ])αΙϊΙ>αχ εύαηι ΡΙαχοηιι
Χεγηρογε^ φοά άί/εγχε Ίη ΟταηΙο βίήρΐίίίη. νεΐετα
€Υ£0) ηοηάητη γερεγχο ω, (οήΐεΐαηί ί£ος> νεί εετχέ
'ΐροος ργο Έρως, τωη/άρ^ ο» ΊηηιιΊχ ΡΙαίο, αντι τα
*> ίΧρωμι&Λ* ο εηϊιη υκΒίπιυΓ ρΓΟ ω. Ξεά &
Λ,ηιε Ίηνεηΐιιηϊ ω βήΜαηΐ τοΐλαοΐργο τω λαω»
ϊηηιιϊχ Λίαγείκΐ. τοΐ λόγοι ρτο τω λόγω. Όηάα
αριιά ΈηγΊρΊάεηι Ίη ΡύοιηΊβιι σοΐίχ,γόνοι ρχο σω «V
γόνω.'
Ούάαχη ΐτβάΐιηί ο γη'κγοη βοηιι'φ οΙΊηι Ίηιεγ νχΧεΥΛ είΐΑΐη «χ α ΙαχΊηιιιη ; ΙιΊηε Ογ&οοί ηοηιϊηα ΙαιΊηΑ
ρεγ α β:γχρχα^ εχργ'ιηιεγε Ιϊχεγα ο. ΡυΒΙίορΙα, ΝϋιηίίΟΓ, Ρ»1>ΐϋ5, ποπλριίλας, νομιταζ, φαβιος,

13 Ιαήηοί ο ΟτΜοηιηι βο κ, όι^νσσίύς, υΐγίϊεΒ.
ν^Ηχη Βλο πηι ηοη /Αείιιηχ εετχαηι : ηα'ια \η χτΑηχΙαήοηι νοιαί/κίοηιηι βερε ηοηχαηι φχΐιτη [οηι, ^»ληιί
αχ β( άπαιη , αβοπΛηη! βοηϊ ; ηηαηύχαχΪ! , χεηιροή* ,
ξ£ εοτηηιοάΊχαχα υαχ'ιο ΙΐΑΰεχατ. Ομα «αίχη ΝυηιίΙΟΓ,, «υ.
ρήηια ΙτηνΊ , ?# χετηροϊε ύτενι (οηβαΐ ,
βη'ΛΊ λ ΟϊΛίΊι ηοη ροχεβ, [ιτναια αχ ρ*τ ε/ί, ιαάΐϊη ηιίΑΜΊΐΑΐι, & ήιαάετη χετηροή$ τηεηβιιτΛ) ηϊβ
ρετ ο ξ? υ , ηαιη βιρεχυ^ βο ηΛΧϊνο ίοηο ρταάΊχιιηί 9
εχρήϊηετεηχ , ηί( α <\αΑηχ'ιΧΑΧε , ηεε α χεηιροή! υαχΊο·
ηε άεβεΆεχεηχ , «ί βεϊϊ ηεοεβε εβεχ >βν ΑάΙήΙ/εγεηΧ ;
ψιοά βειαηΑαιη ηοάιεγηΑΐη ρτοηαηχιαχίοηειη ηρβγο «
γείροηάεχ. ΡγορχετεΑ Ογ*άϊ εβ νυμας, Κιαπΐ3 ,
ναμ£ς> υαυ'ιηι ναμας. Οαηι Ουμοι ηοηηηο, ηοη
ίβοί γεαηχ\ογε$ , ηαοΥΗηι ργοηαηχϊαΐΐο εοΥΥΐιρΧΑ φ
νίχιοίΆ , βεά αηύηαοί Ίηχείΐι^ο ; ηαηι ϊβϊ γεοεηχίοϊει
οτηηϊα εοη^αηάαηχ βηε. βταραΐβ ; είβ <υεχεχε$ ηαο%Ηβ
βαύ$ ηΐΗίχιιτη φ Μι β'ι ρεγιηϊβεγαηχ.

Ο Α Ρ ϋ Τ
.

ΰΕ

VI Γ.

,

. ..

Υ ψιλ£

Τ/ΌίΑΐΗίΗτη ψ/λίν ΙϊχετΑ \)ΐι)αι αρρεηά'ιχ εβ> ηα*
*￼οΐιτη €ΑτεΙ>ΛΧ , αχ βαρτΑ άε %1£ ο εχ ΡΙαχβηε , ©
ΛχύεηΜ άίοείΑίΠΗ}. ΡγοηαηΧΜΧαγ Μϊε κχ ^οχαλ
εεηΐίΐη , ηαοά οοπχυα <υεχεγαηι τηοητη & Ιε^εηι , ηηΙΐίί βοηαίαι, ηχ μ ΪΛχΊηηηι χεηαε & εχΊΙε , αηάε &?
ψ/λ* ζο%ηοηιεηχαιη. ΪΛΧίηνΟΛηο Ηκυαοχ ηοη Ι)αΙ>εηχ >
Ν 3
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* ΐ ·
λμ β ΗαΙιηΙ) ηοη ΙιαΙ>ιηί »ι άνεηι, [ιά »ί ριτίχτί*μ» > αιηι Ιηιτα κ ξ$ νκαη & νοκτη
/Ίιΰεαί.
ΤίητΗίαηΐΗ,
Τοπίδηι Κοπΐ3η9 Ηη§υί , ι^υαηι νοαηχ Τ ηοη
Η^*ϋ8 ίη Ιοςυιη νΗρίυΓ « Ιίΐΐη» Γυ&οΙίίί *
Ουκ νί«πιηόΐΗ$ Γερεηιϋΐ ιπΙγγϊγγι ν30ΐηΐ)8 Τ.
Ου^ηιΐο ςοπίίϊΐϋηβηι Γβΐϊηο κάάή <3£ 0?Γ3εςο
Γοηυιη,
Νιο (ρηη ναΐάέ αΐιίί ηοβτΗτη « /τ« Κ α βξατα ν.
ΟκιτηαάηιοάΗηί ααηηι ιι ΙαιίηΗΐη, Ίηβατ «ΙίΛΥΐιη νοίΛΐ'Μτη Ιαί«η> ύαοα βκκη; , ονηιρϊΰάΐΗΐΐΜ ; ιαικαη ,
ηναηάο ατήρηατ, ν. α & (3τααιηι Ύ οιιη Ιτ«ν(φ9
ίχρήτηΊΐ α ίηχΐ & ιοηαι ί «ί ΗΜίί <ι>ίτ<? 4<λοΥ Λίΐ
ρο/^ί ί
ίκ>» Ιοηξμιη ιβ [ιιι ηηαηηΐΛϋ, βιι ΐετηροη , /?« ΑτηΜαα (χρτρηιη « /λμ;» 6? σαβιαη;
η(( ηιαχΉ ϋύ ροίιβ ΐΐιηο ψ/λ^ > ^ηλ»» Εί<* /τ» £
Ιοη&ιιτη άϊύ ρο(βι ψιλόν , ^ηιλ ^ ψ'λεν ί^ίί, Ιοηχιιτη
ηοη ϊ([α. Οαούηα ιη Ιήί νοιώκ! ν,υτίαί^σσοι; , χν·
μινον ΐχίΙίίΐΥ ρτοηαηϋαίΗΐ ,
ίΟϊϊΐρίΗΐη, «ί
& ί»
/<ΐΓ/«ί5 « Ιαίιηκηι. ΟυρΓΡίΤυχ ^ ςυιηίηυπι.
Οταβιαι & /4ί «ί <«
μΐ/ς, σνς,
»»
ία
Λ/ί Ιαίϊηΐί, πιυδ, Γυ§, ^«^/ι ηιυυΐ,, Γυυδ.
ίϊηί ίχϊβη άΜίαήο ,
ξαηίίΐα Ινσα βίατ ί ψιλόν.
Λον αά άίβϊηξϋοηιη αιμαάαιη
άιατ ·ψιλόν} «γ άΊβιη£ϋΛΐιιτ
ΚΙ βΐίΐτηαίΗΤ αύ Ο ηιαβηο.

ί«Γ υ ψιλον , ηοη (ΐ(
ν^άΐίατ ιηϊηι άκϊ ψίαΐΐεήίΐ* υ> β(ΐ4ί β άι·
αΙ> ΕίΛ} & ο μικξόνι

Κφοηάΐο ηεχατί ηοη ροβΊ , <\α\η «Γ Ε &? Ο </«·
ρ/ίίαΓΛ /μι/» β( (ΐΐΛΐη (ΙαρΙκαή ροΐα'φ υ, <*β ηοη
" , ίαη·

ΐαηίΗΐη υ, βά&]οΙ?ί& αΙρΗι, Ίχα αϊ αίητιοη Λκεχε»
ίΐίτ ψιλόν , αΐίεχαχη <Ρασύ [ε» μίγα. > βεα ^Ηβαιηηιιε
λϊιο ηοηηηε , ΗΙκιΙηιιε Ίη ύχενώΗί, \>οε ίη ρχοιΙκΆΊχ
βΙΙα&ϊι Ιοοιιτη ΐεηεχεΐ ;
εαχ ύοο /α&ιοη ηοη βΐ ; αΐια.
(ααβα χεάάΊ ηεηιιΊί , ^«4»» ^«ώ ^τί/α* ί//« ηεεεβαηπχη ηοη εβ νϊβχη ίχενει Γηεχαχ υ ,
;<?μ , £# λ/4έ Ίίχάεχη (ία» Ιοη&<£ βηί , β$ΗτΉ & ηού$ άνυεχβί άίβχΊτηιηαχε , ιιχ Ίη Ε & Ο ααίάία ΙΊοεΧ χενεχ*
ώβχΊηιίηαχΊ ροχαιβεηχ; & ροχα'φ βία ΊηάΊεαχ νοχ
•φιλάν αΛ υ αά)άΐα : ν ψίλοΥ εηιχη αύ αΐιο ψοάαηι
άϊβιηξίιΐί, ηεχηρε α Ιαχο, ααβΌ & ρχοάκόΐοί Ι'κεί
ρχορχιαχη & βραχαΧΛίη βάεηι ίη ΑΙρΜεχο ηοη οέ/ϊηεαί.
Ροχχο υ ργοηηηάΛηάκηι εβϊε , «ί Λ Ιαϊιηνηι , χηφ
ϊη ατ£Ηη>εηΗϊ χαη% εχ ααίΙοχΊχαχε } χηχη εχ 'χΑχΊοηε
άίίίΐί} οβεηάΊ ροίεβ. Ναηι ρχ'ιηιο , Ίά χχαάαηχ νεχε'
τεχ. Εχ ηιιώαί βκί'ιι εχιΐ αΙΊ^αοχ ηοτηίηαβε. ΡχΊηιαχ
εβο Τεχεηΐϊαηΐίί Λίααχια, εα'μ$ νετβι* ραιιΐο αηΐο
άεά,Ίχηνχ. 5εειιηάιιι νεχήικ ΕΙαοοη; , ^«», αΐνεΙΙε]Ηί ίοηξμχ άοίεί > εχίβΊηιανΊΐ εαηάεηι εβ"ε αρπά ηο$
η Ιήεχαχη ,
αραά Οχαεοοχ Τ, ηαηι Μ χ,όμινον,
ηοί αικιΐηυηι ; ΊΙΙΊ κυπάξίσσον , ηοχ «τυρι-είΓυπι.
ΙΗΊ κυβίξνή<ηιν> ηοί £ΐώεπΐ3ΐοι-επι. ΙΛεχη ρχούαΐαχ,
ίχ ΟχΛο'α ηοτηϊηώΗί) <\ιι& Ίη ίυς εχεαηΧ, «ί &ϊ\σίύζ9
πχιλίύς, ΤΗϋΓ<?08, ΙΜευδ, Μ υ Οχ&νιηι τηΐίίαχηχ
Ίη κ ίαχιηαηι. Όύηάε Οχμϊ μ ύχενε Ιαχϊηαηι ρΐειιιηιψε χεάάαηΧ ρεχ υ , β^ιιαηάο Ιαχϊηα νοοαΙ>αΙα βΐι
εΐεχηεηχϊί ρϊη^αηχ. ϋχ Κοπίϋΐιΐϊ , ρωμύλος. Νοιη»,
Νυμας. Εχβ χηε ηοη
Οχλ(0! , ρχφχχϊηι ροβεήοχει , μ Ιαχίηιιηι , εΐ'ιαχη ύχενε , εχείχο ρεχ α χεάάεχε.
Αά\)χε Ίρβ Σαχ'ιηϊ υ Οηεοχηχη εχρχϊχηηηί ρεχ κ , «ί
μη εχ ν«χχϊο Είααο ααά'χνίχηΐΐι. Οααη^ίΐΑχη^ΑΧεοχ%
Ν 4
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\ίθί αγ£ΐιηιεηΐΑηάΊ βεηιω ηοη εβε Αάηιοάιιιη φοαχ Β
βτηινηι ,· «τ /η} βηεηι εαρΊιίι βιρετΊογυ ηοίαΐαηηα.
ναΐϊάΐοτ εβ Ίβ* υλχ'ιο. 5ί υ 'ιάειη ναΐεγετ , ηιιοΛ
^ηία , ί«»ί ί,4Γί»ί ηοη ιλπϊβμ υ ψιλω, ηαια £αή~
νκηι ϊ ίηαίναΐεί Οχ&εο ]οΐα; βεά ΣαίιηΊ ίΛΥεηΐ υ -φι
λώ \ «ΐ ΐταάαηι νϋε'τει ϋγαηιγηαήύ) Ίηιεγ <]αοί 0^
ΊετεηίΜΐ 5εΑΗΥΐιι. Τ ΙίΐεΓβηι ΐΉρει:ν3<;υ3πι Ι.3ΐίηο
ίεπηοηϊ ρυΐανεπίηΐ, ^υοηίίηι ρτο ϊΐΐ» ο οεάετεΐι
ίεά ςυπι ^υοεοΐίπι ΐη ηοίΐηιπι Γεπηοηειη Ογ£ε«
ηοηιίηα 3^πιϊίΤ3 (ϊηΐ » ίη ^ϋίΒιΐϊ ενϊ(1βη{εΓ Γοηυί
Ιι^υδ ΙΉετχ εχρη'πιίΐιΐΓ, υΐ Β)φεΓΒ3(οη, υΐ ηγη>
ηιΐ5 , & Ηγα'αηΐΗϋ5-&: Γιιηΐΐία , ίη ϋδΒηη Β.20 Ιΐΐβπι
ηεςείΓϊπό υΐίπιΐ}Γ.
1
Βεοίίηάο: Νϊβ υ άϊβϊηχααίιιγ βοηο α)οία, »<τα,
β<» «> ξβ αΐύί) ηεεεβε εβ οηιηϊα αηιρίι'ώοίηί & α>ηϋ^ΜΪίαί'ώΗ! ίηιρίεή. Οαϊι εηϊιή 'ιηιεΙΙίχαι, β ααά'ιαί
έτος ιςι ήμίτίξος, ηηηι ^υεΐιί άκεγε : ηϊο εί^ νεΛει^, αη ηίο είΙηοΛεΓ; β υ ργοηκκίιείαγ ιιί «τα.,
ξ£ «τα ητ )οΐα. ττώτκς ήμ&ν» ΡΰίεΓ ηοίΐει:,
Ρ^ιεΓ νεί!εΓ? 5» <\«.Ϊ5 αιιάϊαί Ιιαηο <υοΰεηι 'όινοζ* εχ
/οηο ά'ήαάκαγε ηοη ΙηεΙΗ , ήχο ώαγαίΐεγεβί βχηαηάα,
ηαηι ι, ηαγη ν, ηιιηι β/> ηαηι οι, ηαηι «, ηατη υι,
ψιαηάομύίΐ-υι οήιη'ώιΐί \ή$ 'υοίαϊώια & ά)ρΜ]οη£ι:
Ιιοάΐίϊηα ργοηαηίιαιιο ειιηάεηι (οηαηι ν'ιήοβ ΐγ'ώιιϊί.
Να Ίηάε γεβί ιοίϋξα υ (οηαγε κι )οία , ηαοά ρτο (γΐΙ3Β3, ν. ξ. ίγϋί
ΐηοίγίυδ βτΜ αΐιηααηάο βοΐεαΐ
5ϋΙ» , Γ1ΙΙ3Β3 , ίηςίίΐυχ; ;/.«« /οηε ημ βαύεηάϊ γαήο ηοη εβ αάεο αηίίηυα^ 6? ροίιιΐ! α /οαίριαγα, αιιΐ
βαΙρ.ΐΗΥα, ηααηι αΰ εηιάιιογαιη βώοΐα άάηάε , ηιιϊα
ίαίϊηϊ <υοίΛ'υιιΙα, (\ηλ εχ Οτχεια ρεικηί, )κγε /αο ηοηηώ ίΐ ίηιηΐΗίατε ροβιιηί Ιίίετ'κ & [οηο. Οαϊι άιώ'παί>

Π^Οϋνϊ:

αοι

ήίΐΊη Ιαίίιιιιηι Οαΐϊχ, άε[ίεηάαί α Ουμο κι/λιξ, κι
&?-"Νοχ, α νύξ,Γ ΜοΙϊ, α μΰλίΛχ & ΐατηεη Ιαχο
ϋηιηϊα^ ηοη βγώίίηΐ , αηί εβετιιηΐ ΙαίΊηί ρεχ υ, /εά
ρεχ αΐιαί[ιΐΛί ΙίίετΛί.
Νιε ιη'ώ'ι ρχούαιηχ ΐΙΙα ψοχηηάαχη χαϊιοε'ιηαΐ'ιο ,
ηια ΙΊτεχαί εηηάειη /οηιιτη ϊάεο άαηίαχαΐ Ιιώεχε ναΙηηΐ , ηιιοΑ αΐίεχα ρχο αΐτεχα 'ιη εοάαη <υοοαΜο ροηϊ
βίεαΐ, «Γίξ^α, « ξδ1 ο, ηα'ια βχ'ώ'ιιηΐίϊ & ά\ι\ηιιι$
ορΠιηυδ, ορίυπιυκ, ηΐΒχΐιτιυκ, ποχυηΐϋδ. ^Ργοπιϊεδ, ίτοηϋεδ, (3ε^εΓυηί, ^ε<3ει-οηί, ΓεΓνυδ, ΓεΓνοδ, Γει νϋΓη., ΓεΓνοιη. Έ.§ρ Βαήο & βιχιϊΐεί ναχϊείαϊεί ροίϊαι αά ναχΐαι άϊαΙεΆοχ τε/εχεηΗαι εεη[εο ; εχ
ηα'ώιΐί εαηάεχη Ιιίεχαχηχη /οηιιηι ηηΙΙιιι )\ιχε εχΐηηάαί,
αΙ'ΐΛί αριιά Οχ&ιο! φιοφιε η
αΙρΗα εοάετη [οηο εοηβαχεηί; ηα'ια φϊΐμχι ϋοχ'ώιΐί εβ φα μα,], ϊίειη αν&
ωυ, ψΛΛ 3-αΰμα, ^οηιΐια εβ &ώυμα,. Ηαύα'φ
αηίεχη ίαίίηατη Ιϊηβΐιαηι 'μτη οΙΊηι βα* άΐΑΐείΊοί , ψιη
ίαχη ϊιηρεήΐιιι εβ , ψι ϊ^ηοχείΐ Νεο εοηββϊί ΌιαΙείΐια ϊη /οΐίί Ιϊιεχ'ΐ! ε'μαάαη νεί αβιηι'ώί [οηϊ , [εά
ρχοχ[αι εχ'ίΛηι ά'ινιτβ, ηηοά ηοϊηα εβ , ηιίΑΐη αχ ρΐΐίήύαι βΐ ΰβεηάεηΜχ». Όε ββηχΑ τ£ υ βο Αιφηιια.
ΡγΐΗ3§ΟΓ5ε ΒϊνϊϋΓΠ Γ3Π1Ϊ8 ρ3ίεΐ 3ΓηΒϊ§υΪ5 Τ.
ν>ίαύαΐίίΐ οΐιιη λ Ιαϊοϊι! , αί & φ. ΗΊηο αρηά Εηηίαηι ίεβε Οαχοηε Ίη οχαΐ. ΡυΓΓίΐδ [εκ Βϋπιΐϊ ρχο
Ρ^πΗοϊ. ΡΓυ^εδ ρχο Ρήΐγ^α.
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ο α ρ υ τ
ΌΕ

νιπ.

ΜΑ ΟΝΟ. ".

-Ω μΐγα, ηιηιεη Αβί αζοερ'ιί οοηιραταήοηε αά αΪΙιταηι , <\ποά μιχζόν άίάιιΐϊ, & «* τό μικξόν ΛάάϊχΛ'
τηοααηι ψοάάΛΐη εβ &ά ο , ίια 1$ τό μίγα αά ω *
ΗΙ (χ ΡΙλιοπϊ & ΛώιηΛν ίιηχει; ναΐείηαε άαρίίχ
οο, πηάί & βιηιΐί ήιι$ σαβϊοτ, & άεη(ϊΰτ. ρωμη9
φιαβ ροόμη, μωξός, γιαβ μοοξός, βωμός, βοομάς ι ^Ηβά 13 ϊη Ι^ύηο ο Ιοη$ρ «/« νεηϊΐ > αχ ϊη Η»
εχετηρίκ, νοοςεπι, οογ3γπ, ρπείοοΓεω, ρτο νοΟϊΛΰΛηκο ηιαχηο ξ? εοταηάεηι ο εχΗϊ άοςίί (ίϊαηιΛιι·
/ΰΐιϊα* ϊβο ηχτβ:
Ω. ηαοά <3£ ο ΟΓδεςυιη, ςοπιρεηΓίί ΚοπιυΙ*
νοχ 0.
,
Β'κ ' ενάτη Ζ,ϊρβια ΐεβε ειηεηάαΐ. Νατη αΙϊοτΗη*
Ιείϋοηεηι, <]»ί/ίΤΜ$? ω <^ιιοά δ£ υ (ΪΓΕεςυπι , «Λ»
Ηηηιιαηι άϊχ'η Ιαήηαηι ο ΙοαΙεχε βοηατη Οϊαι'%
υ ψ<λ«. ν4/<«ί .· ω ^οο(1 & «. .ΛΤϊΜο τηείίηί. Νοη
εηιίΐι νεηιιη ρΐαηέ ο ί,αίίαίε ναΐιτε , ^«<κ/ « ΗεΙΙαηίοίτη. 1η ΛρκαΙγρβ εαρ. ι. Λί<ί Οί»ί /*« ΟΜβπι
άε (ε. Ερο Γυπι α <8£ ω> άλφα. Λοί τ<ί αΡ/βϊ"
ί/να< , ί«^«/ί ΑϊείηΛ! ; οτ* κα< το αλίρα α^Χτι των
ζν ^ξάμμασι ς-οιχύων , ω <Γιά τό τίλος των όν
των. Αΐρ1ΐ3 εό (]ΐιοά Πι ρπηαρϊυαι. 0υΪ3 δύ 3.1ρίΐά ΙίΐεΓΒΓϋΓΠ ρπηςίρίυιη εΛ, α, ^υώ ήηίδ Γβπιαι.
ΟΑΡΙίΤ

ΟΑΡϋΤ

IX. ■ Ν

ΌΕ
ΌΙΡΗΤΗΟΝΟΙδ ΕΤ ΡΚΙΜΟ
ΌΕ ΑΙ ΕΤ ΑΥ.
ΤΛιρΜιοη^ο; ϊηχετρτεΐαχηγ Ζίρβαι αά νεγίηηι Βίνοςίΐεϊ,^ί ηονίίεϊ, ηηηηαιά ιηερίεϊ Ελ εχ 'υοίΑ'
ΙΐΙ/ια ί'ΐΜί βε ίοηβαΧ* [ηηχ, αχ χταηίεαηχ ίη /οηκιη
ιιηαΐ» ) βεά ίη <\ηο τείιηιιί£ βοηϊ αχήηίηιιε. Ηλο εηιτη
ταϊιο άιρΜοη&ι εβ ( Ιοηιιοτ ααχεηι άε άΊρΜ)οη£ο ρτορηε άϊάα~) αχ άαρίιεεηι (οηαηι εάαχ, ξ£ β άπρίκοηβηιαη ηοη εάϊχ } 'μηι ηοη εβ ά'ιρΙ)χΙ>οη£ΐ{! , (εά ηιοηορίιύοηξμι> ΛΧψ,α αάεο νοεαίϊι. Ει ίοηοδ υΐΓθ$ο]υ«ίυη§>ίι, αιχ ΎεηηήΛηιΐ! , χχηάί (1ίρΗιΗοη§θ8 γβ$ ό(&όχ άκαηΐ Μ»£ΪΙΙη : ςικκΐ άαχ ρη&ζ βιηυΐ ίγΙ>
ΙαΙμιπ ΓοηβηΙ ΐη υη»αι, νϊ^υο §βπιΐη3 ρϊχάίΐχ
ΓυιυρεΓ είίβ&υιτι (4υοπιηι ΐεΐΏροπιηι εϋβο^ίιιηΐ.
Ιη Ιιαταηι $ΐοηηηάαίΗ χτανϊχετ ριαΑίΗϊ , αχ & ι»
εξαχν ηααηιηάατη νοΰαΐ'ιηηι , ηεηαε χειεη! «β Ηοα νίχηιηι; βεά αΰ αΓιηαοχ βεαιίία ψάρρε 'μτη χειηροτε Ειιβαχίή'ι Μηιιε ϊηχετ (ϊηαί άφφιηι & ρχορα^αχαηχ ,
ψαά ίΐα,ϊΐιηι εχ ιοη»ηεηχαή\$ εγα Ίη Ιώ. ι . ΙΙΊαά. αά
ϊΙΙηϊπ νετβιη , ον βςηάξίων χαλίχαι 3-ίοι. ΥΊχΊχ
ααχεηι ΕμβαιΜιΐί αηηο α ηαΧο 0\>ήβο ΑΙ. Ο. ΣΧΧΧ.
β νετα [ίτ'ώ'ιΐ απΆοτ ΑροΙο^εχ'κϊρψο νεχεή λο βεηηαηα
ΙΊη&ιΐΛ Οτλολ ρτοηαηχίαχΊοηε.
Ιτηο )&πλ ίετηροτε ΟοηβαηχΊηϊ ΟορχοηγηιΊ Ιηιρεταχο·
τιι Ιερηιηαιη ρϊοηαηίύΗίβηειη εχ */« αϊϊφ άοοεχ ϊερϊάα
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ρϊάα ϊΙΙλ άέ ΝϊεείΛ Ρίεαάοραηϊατώα ΟοηβαηϊιηοροΙΊίαηο, Ηιιηϊηε ΜοΆίβϊιηο, ύ'ιβοήοΐα αραΛ ΟΙγοατη,
ρ. 4. ΑηηαΙ. ηαι ςυπι 3Ι191131ΚΙ0 Εν3η§ε1ίοπι ϊη «I»
ΙυΙαϊιη Γεςϊί3ΓεΙ, ρΓΟ εο, αυο^Ι (3ίςεη(1υπι εηϋ; εχ
Ενίη^εΐϊο Γ*ςϋΠ(1ϋπι ΜβΐίΗίρυπι, ρΓοηαηάβνϊϋ εχ
Εν3η§εϋο Γεςϋηάϋΐη Μίΐιΐΐϊϊυπι. ΙΒϊ ηυοθΐπι εχ
" κΙΓιΛεηίϊΒυϊ ΓυΒ]ΛΪεΗΐε, ηοϋ 3ε ^ίρΗΐΗοη§υΓη ΗϊγκΙεΓβ, ηα§3Π5 3Ϊ(, ε)ϋ3(ΐ3ΐη αιΐΏ ΪΓ3ουη^ί3. Νβπι
ηαχ §επιΐηΰ5 & ΐπηοδ ίοηοί Ιι^Βεηί, 3ηίηΐ3 πιε»
νεΗιηαεηίεΓ οάίί. ΫεΙΙεηι νετίια 01]ολ τεάάετε Ιίατα , ηοη ϊηιηρηίΚ) ήατη έκτη ΝΉεΐε* ΊΙΙε ΟΐΛεε Ιε%ιήΐ , Ηί'ιηαΐ χα,τά ματ3-α.ΐον > 1«$ϊΐ ; Ηί αΐταηκε
άΐρηιΗοη&ϊ νοοΛίϊί Λαάίπίκτ. ζ)αοά εατη τερν£η*τεΐ
τηοή,
ίκηο ΊηναΙαεταί, ηιοηϊίΐα α ηαορϊαηι ηε
άιρΗώοη&Ηΐη α,ι ΑΊνιάετιί > ' η'φ ηιιΊί εοηίεηάκί ιάεο
ιηοηϊίΜτη βϊβε> ηηοά εχ η'ι/βαίο ματδαΐοζ, βεϊ*
ηΗΛάήβΙΐΛΐ/Μΐη , [οΐιιΐα ά'ιρ^ώοη^ο , ψφ μα,τ&αίοζ » \ά(\ηε η'ιτη'ι; ετ*βε &? *Ι>[οηε.
ϋΐ αά %ηβ\χαιιιιη ίυεηΐΛΐηηί> ρτοηκηοΊαΐατ Ιιαάίε
β/ «Γ-« > βι α; αραά Σαίιηοί α , ηηΐί ατη^αΐ , ^α'ιη
νϊΐϊβίι! Ομνιηοάο εηίιη άιρ^οη^ιΐ! εβ «πταίς» αιιΐ
ΜιιΓβε, β [οπλϊ ϊΜά ηϊ τις, \ιοε άι Μυίε? ιιΐϊ Η'α
^ετηϊηια /όηιΐί, φΑ β αίβι, άΐρΐηύοη^ιΐ! ηοη εήί?
Οιήί Ϊ£ΪίΗΤ νετΗί & Ιεξ'ιίίηιια οιήαι άίρΐιώοη^ι β>η«ίί
ΡΙετηκε. ά'κκηΐ , <]Ηθ4 ν , ηα'ι Ίη Ιήχ νβο'ώαι , Μ
Ιαΐϊηε ηηηε εβεηιηίιΐϊ, Μ313, Αΐ3χ. Ιχλ εηιτη ε$ε·
τϊηΐΗί^Ηί ΤΛηΐΛ) φΐΑΜ }οΐ* αηάϊαΐητ^ ηεο χαηιεη
Ιηαΐ, [εά αηατη []11α1>ατη οοηβϊΧΗΛηχ. ΟειτηΛήί την\·
ύ ϋετη οί/ετ-ναηί Μ <υοοε Καϊϊταρ , ψ£ ίΙΙίί 5ζα\$ΐ,
νετιηη ψΛήβιηιο ΙΛρβο νΊάεΐκτ [οηαι Ηκ [«ΙταβΊακ ι
ηϊηιι$(]Ηΐ\ΐ)α{ΪΗ59 ραί.ΐί^αε ηιοΙΙιια οΐ'ιηι ββηώβε , Μλ
*ί »« α ΐηίε^τκηι , ηκ ]οία ίηΐεχτΗΐη > (εά, (μιϋάαιη
εχ

ΐΐΝβυ^Ε ^κ^Ε^^Ε.
ιχ Ηΐτοηκε ηύχιατη & ίετηρετΑΐκηι ααά'ιτείατ; ηκαΐα
(οηια Ίη4)αο βαΙΙ'ιοα νβοε ρα'ιχ, ρ3Χ. ΡαΊΐ) οιιυδ. ,
^τηαΐ! , ηυηηυΛίρ. ϋβατραύαηί νείετε* ΙαίιηΊ ά'ιρύίύοηχΗηι Οταούτη αι Ιο(ο λ , ΙιΊηί Ίη ΛηιΊψάι ιηοηιιηιεηΐ'ιι Α»ίηϋΪ3, 3ΪΓ3, ΑίΗϋδ, Ραίΐυβ , ΪΜακί ξ$ Ίά
£βη«ϊ αΐια ρτο ΑεπιίΗί, βεγβ, Αε1ϊυ$, Ρ*ΐιΐ8, Ι_α;Ιϋ8. Ε( αριιά ν~ιτ£ΐΙίαηι , Αυΐαϊ, ρί&βί, ρτο αυΐίε,
ρϊ&χ. Αριιά Ι,ιΐίτεχ'ίΗτη ν ραίιϊίί, ^ >/*ινι μ/μ»
ρτο ρπίΓίΞε. β«4 ί» « 'όλτΊλ οΖ/ί» οοηβίίκάο /ίίϊί»
«ί ί/οίίί ΟΗΐηίίΙιαηΗί
ι . ζαρ. ι ζ,
Ο&ΐΐΐΗτηαι ρτοηαηύαηάιιτη €$$ αϊ ί, ρτοΐ/αί 5(ερΐηαηα: νΊηίοηΊεη/ίί Ίη ερΐβοΐα αά ΑηβΙιιηι ψιεηάαηι ,
/λ: ΤΙ)εοηε 5ορΙήβα , ^«ί ρ»Ό εχετηρίο αηιρΗΊίοΙΊ* Ηλο
άιιο αά{εη , ανλκτζίς 7Γίσ-Ησα, ίς-ω ^ημοοΊα. Εί ,
αι/λ«τς/ς τταΓς Ισα «ς-« ΰΡΗ/ΐ*οσία. ί/ίί τησϊίσα.
α<Ρια'ιξίτον , & τταΐς «σα οΓ/>ιςΜ^*£νον ίθί/«»
βοηαηί , αΐιάί ηιιΙΙα αηιρύώοΐια εβεΐ.* 8εά λ/η »ο«
ηιαίέ ηοίαηί αηι^ιιΊΐαίεηι ηοη Ίη Ι)οο νετύο οοηββετε>
[εά Ίη ιΐίο αυλητές , κι οοη'μηοϊιηι [ιί ^λητ(>ϊς, άι'ϋ'φτη αυλνί τςίς. Ιάηκε ρτούαηΐ (χ ίαϊηϊο Ίη νίτα
Ζεηοηίί, «4» αά Ιηοο άϊααηι. αΙΙπάκ , άυλίί τςις ττί-πτωχ,ίν , & (χ ΟηιηίΊΙϊαηο Ιώ.γ· οαρ.φ.
Ιοοο ατη~
Ιϊ&ιά ξεηετα Ιή* νετΰίί, ρτ&ατ €&ΐετα^ εηκηιεταί.
ΑΙίεπιπι βΛ , ϊη ηοο ά\\ά ΐηΙε§ΐΌ νεώο ίι^η'ιήαίίο εΛ, αΐίί (ϋνίΓο , «Ι ίή §εηιΐ3, 3ΠΉ3 πιεηηιιτ),
οογ νϊηυπι, ίηερίΣε Γηπξε οανίΐΐβΐϊοηεδ , εχ ηιιο
ίβπιεη 0Γ3εςΐ ςοη(ΓθνεΓΓΐ35 ςίαςυηί, ϊη(1ε αυλητές
ϋΐ3 νυ1§3ΐ3, ςιιπι ηϋΕεπίϋΓ, υΐΓΐια) αυΐ* <^ϋ3ε ΐεΓ
ςεοϊ^εΓΪί, 3ίιΐ ιίΒίαη3 ύ ςεά(1εΓί(,^ε()ε3ΐ ρϋΒΙίοβπ.
Εγ^« βτίρίΗΤΑ ΊΙΙα Ίη ΤΙιεοηο παις έσα άερταναΐα εβ%
ιΐίτοηΐίε Ιοιο Ιΐ^ηάιιηι ττίσΐίσα, ατ αιηίΐβΐιϊιαί
ιοηβΊίιιαίΗϊ Ίη νο(« α.υΜτφς. Ημ άε αι.
Αά

ζο6
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Αά αν ηΐίοά Λΐι'ιηεχ ? εβετεηάα, εα εβ εο βοηο φ
ηιοάο , ηιιο ΐβααιγ ίη Μι Ιαηη'κ 'υοε'ώκ! , άοτλ , 3ϋΐ3 )
3υίί:ειυ8, ΤϊϋΓϋ8 , Οϊΐκίίυί;, 0;ιυ^ίυ<;, Ρ3ϋΛθ5,
Ραυίυδ. &ηύίι Σ,αέΐαηΐίιΐί ΐώτο άε ορφάο Όείί
ΐΑγ. 8. νοατη άΐεί α Οηά$ αι/<Γ>π> αϊ) αιιάϊηι ρεΐ
ϊηιηιιιίαηον.αη ΙίίετΛΛ
Ιηικ 3ϋΓεχ νείυΐ βυιίεϊ είΓο
ηοιηϊηϊΟε. Εχ ηαο ρεΐ[ρίεΐίΐιηι βι> αυ ιαηί γτο·
ηιιηάαίιηη εβΐι, βαίί ηνηε 3ϋ εβεηιιν ίη άϊ&ίοηώα!
3ϋΠ5 & αϋ(ϋο. Νεε οΰβαι ηοΰίί Ιοίΐα ίΙΙε Ο'ιιετοηκ
10;. 2. άε ΌϊνϊηΛίΐοηι : Ουηι Μϊίχυδ ΟαΐΤϋδ εχεΓαΐυηι Βηιη^υΓπ ίπιροηεΓεΙ, ςυκίίηι ϊη ροπυ
Γ>ϊϋηο βίΐνε&βί νεη^εηβ , Οίυηεαδ άζχ\-λ\ζΒαί. ϋίοΗΐηυχ ίΐ ρΐαοεί, Γηοηίΐυηι αΒ εο Ο35ίυαι, ο^νεΓεί ηε ϊτεί, ηοη ΓυίίΓε ρεηίυηιηι, Γι
οιηίηί ρ3ΓϋίίΓεΐ: ηυχ Γι Γυίαρίβπιυδ, ρ^άκ οίίεηΠο ηοΒίϊ, & βΒιυρίίο οογπ'§Ϊ3?, <3ί Λει-ηυΐ»πιεηΟ ει-υηΐ οΒΓεΓν3η<Ϊ3 : Νοη οΐβαι ίηψαηι ίβε
ΙβΜΐ) ηαϊα νετίιΐβ» Οβνε «β» εβ'εηύαίιΐΐ ϋιηο εο
■ηιοάο , </ηο >;«Ηί λ ρίετίίηχε εβεηί βοΐεί , ηκαβ εββεΐ
ςβίε ,
4<ί
[αΐίεηι αΐίηααΐεηαί ηιοιίαηι , ^κο <»
ί/>/4 -υβίί 03ϋηεα8. ΟΛίεηιηι ίη <υοιε Οβυηεβχ /ίκώ
« />λγγ άίρύιηοηχί αιι , ηαηι Οταοε βεήίίικν χα,υνος %
βίαχχη Ιηί νοοώιΐ! αιΐΓ3, 3ϋΐ3, Λά ίΐι'μι βη«η% ίΙΙκά
η ίη νετύο »νβ αΐίηαο ηιοάο αίοεάιι, β η&έ ρονιιηήείΐιγ.

οαρπτ
\
ι

ο α ρ υ τ

χ.

ΌΙΡΗΤΗΟΝΘΙδ ΕΙ,
ΟΙ, ΕΤ ΟΥ.

,

ΕΥ,

ΕΙ ύοά'κ α)οία ηοη άίβϊηξΗΪΐΗΤ) τηαη'ι/εβο εποτε,
ειιιη άίρ}>ιΙ)οη£Ηΐ εβε ηεηαεαΐ , η'ιβ χετηιηατη βοηιιηι
τεάάαί. Βοηατε ετ£ο άείεΐ ϊια , ιιί νιχαηκε νοεαΙΉ,
€χ ηαα εοηβαί, αΐίά'ιαίιιγ, ηιιοά βι ιη ίη'α νούύαι
Ι/α. Ηεί, & ίη Οιηηαηίάι, ΙΠ(ίΠ/ ϊ>ί\η,
\ΐίϊΙ. Εαί'ιηα οΙΊιη εαάεηι άϊρ\)ύοη%μ! Ίη αείτο «/«
ίταί ; «ί ά'ιχιηΐΗ! οαρ. 6. ίαιη ϊη ηοηύηώα! , ηααηι
νετία, αΐίκηαε ογαύοήα ρατίΗκΙΊί. Ό( εηιτη ίΐ<Ράζ
βετϊύαηι ΟτΛύ, βο εχύχη Εκίϋδ Ιαύηι νείετε:. Ια*η·
^«ίΜεϊΙεδ, ιηείΐίΐΐί, ρβϋί, αραά ΟαίηαΙίαηατη &
νΐΙΙοήηΜτη ί'ιίαΐα εχ Ι,ιιάΙϊιο , ηιΐίίια εχ ΟοΙζ'ή αηιίαίΐϊίαΐ'ώια αάάε Όάν* , ϋεϊΒεΓίβδ , <3«ϊ<:Κο , δει-νείίτυδ. 5κ ϊηβεχ'ιοηε ραήβΐΐαΐα £εη'ιϊι<νο βηξ«1αή » ΐαΙηΙ* ναφβτ&κ: Ο^ΟΟ. ΕΙΌ5. ΑΟΚΕΙ.
ιοοει. ρυΒΠουΜ. ρόρυΐΕΐ. κομαΝΕΙ. ΕΚΙΤ. ΐΛίεχ ΝΊξϊάΪΗ! αριιά ΟεΙΙϊιΐϊη εφ
ρίΜΐιίίηάΊηϊ: τείΐο <;«>» άίρΐιώοηχο βΐ'ώι νείίι : 3ΐηί«ί, Βοηεΐ, αί χεηΊύνο βηχαΐατί, 3Γηίοϊ, Βοηϊ,
αίίςηε άίρΐιώοηξο. Έαβογκηι Ι'ώτϊ: ίπυΓηρΗϊύυηι
ιΐβ 53&ηοίδ , άβ ΕίπαΓοείδ. /» αηία άεάιΠΛίίοηε
αηήηαΐ Ιαριάεί. ΡΚΕΟΟΝΕΙ. νΐΑΤΟΚΕΙ.
ΕΙΟυΕ. ΟΡΕΚΕΙ. ΙμΜμ: Μεη^ςβί, Γυΐΐί.
ν*ηο αραά Οΐιαηβιαη : «1ο£35 εχ Αηηβίεί ϋβίοπ
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ρΐ38. Ει Ίη ακύβαή'υο ρΐηγαΐι : ρβΠείδ, οιηηεϊδ,
ρΙϋΓβίθ, πίνει··. Ει Ίη νεγύογαηι βηιΐ/α* : VI ΑΜ
"ΡΕΟΕΙ ΕΤ ΡΟΝΤΕΙ5 1Ν £Α Ρ05Εΐνΐ.
Ιηιο ΐΛηιαι ιϊλι Ι>Η)Η! ά'ιρύώοηξϊ ιψ<ι> «Γ εήαγη Ιοίο
% ακί ε Ιην'ΐ! βγώεγειηγ. Ηϊηο Ίη ργ'ίβάί ιαΜΉ:
Ι.εΗ?Γ38, '^υαΓεί, ίϊΒβΐ , υΒεϊ, Γ<?ϊηε, ργ» Ιϊηε.
ΑΒ ΡΟΝΤΕΙ, ργο £οηΐε·, άε ψί'ώπϊ Ιεξαηιπτ
ΏρβίΗ! & 8]11)ΗΥ£ΪΙΙ!.
Ε Τ νηίξο φηπτ> ηααβ φι ε$ , άηί ιαηιεη
ργοηηηοιαηάιιγη βι, αι ργοηαηάαΐηγ ιη \>η νοο'ώια
ΕϋΓϋδ, Εαπρυβ, ΕυίεΒίϋδ, Τεμίο, ευ§ε.
Ο I ργοηαηααιαγ αϊ )οΐα ρεγρεγαηι. Κεόΐέ Ιαϊιη)
εβεγίντ λ ηο\>κ \η 1)Μ νοα Τγο]»: νιγα<\ιιε εηϊτη νοοαΐίί (οηαγε άεΰεΐ , αΐίαί (ϋρΗΐΙ)οη£ΪηοΗΐ£η ιικη ηεηιήι.
ΑΙΪΐΐτ [οηει ηεοεβε εβ λιμός, ίβηιεδ, αΓιίεγ λοιμός,
ρείΐίδ. Εαάενη άίρΐ,'ΐΐιοηβο αΐεΐ/ακίκγ οΐίιη Ιαίιηι ργο
α. Ηϊηο αριιά Λίαγΐιαηιιιη Οαριϋατη , οίηοηε ργο
οεηοηε : & ρκοϋίυιη ργο ρΓοεΙίυιη , <» νείαβο <\ιιοάατη ΡΙααιΊ Οοάκε, Ιεβε Λίατείο. υβγρ.ιΙ>αηι ειίαηι
ργο ιι. %\ί οίΐΐεΓ ργο ϋΐϊεΓ αριιά νϊίίογίηΐίηι, οίΐίΐβ
ργο υΐϋε, οοΪΓΛνίΐ, Γηοϊηϊαρϊυπ) , οΊβιι : ργο οκ~
Γ3νϊϋ, πιιιηϊαρίιιπι, «/«/,. Αριιά Εϊρβαηι εχ αηΐίηιιίί τηοηιιηιεηύ$. 5»ί άίρ!)ΐΙ)οη^ο Εαιιηα α [άρε »/ίΰαηΐιιτ ργο κ, ιτιαηεΓί, πιυηεΓ», πκχΓΟδ, πιιιΓθ8, οεΓυπι, υΓϋΓΠ. 01> Ιια! 13 αϊιλ$ ίαιιβά! εχ'ιβ'ιτηαΐ Ζιρβαι ϋρΜίηνοϊ οι, οε ,
νοοαίεηι κ Ιεικη%γε/ροηάεηιεηι τω ν -φιλώ ε'}Ηΐάεηι βαϊβε /β»ϊ» τηε ια·
ιηεη,Ιεηΐέ αρργοί/αηΐε. . Ναηι <\κϊ: ηοη <ν\άεΐ αριιά VIίΐοήηηηι Ιεχεηάαηι ΗηΙαι, ηοη ΗοεΙαί, ηίβ <{ηη ειίαη»
Ββρ\)οεΐΐα ργο ΰ/ερί)ΗΥϋί αριιά. εηηάεηι Ιε^εηάηηι ίοη·
ΐεηάαΐ, ΕιίεΓΚ ρεΓε§ΓΪη£ε ίοηϋ, ίη^ΗΪΐ νϊΒογϊηΗΐ>
ζ <3£

/ & υ·» ςυ£Ε ρΓορίεΓ Οτχα α,υίΕ^ηι βίϊυηιρί»
ίοη( , υΐ Ηγΐβδ , ΖερΗγι-υδ. Ουε Π ηοη είΓεηΐ ,
Ηϋΐ38 & ϋΓερΙΐϋΓϋδ (ΙίςεΓεηΐϋδ. Εί ΜιιΑ εχ Όϊλ»/ί Νετοηε ΐΓυ&ικαι νΐχ&ι, & 7Τοιτικα), {αύββη
ίήατη (ΐωι Αχνεγβιχαχε αίΐί]/<α [οηι , ^ηλ ηείεβαήο αένήίΐεηάα , β υ νοεαίίί ΐαηίαιη εβ 6? βρεάε & ναΐοη ;
Λί οι νεί α ά'ιρΜοη&ηί ία,τη [ρεαε, ηιιατη ναΙοτε9
βνε ΑιρΜοη&ιιηι ϊια εηιιηάεηΐΗΐ, »ί ιιίταηαΐ νοοαί'α
ρΐεηε 6? ρεφίίέ αηΑχλϊηχ , βνε ψιοΛ Ώρβα$ τηαχϊϊ
ρϊϋύαί , ίία ηί εχ «ίτα^αε νοοαίϊ ηήχΐΗΐ ηαΊΑαιη /»,»«ί εβϊίϊαηιτ.
■ Ο Τ εβ'ετίατ ΙιοΑχε Μ μ τηαΐί. Οπια ΑιρΜοηχαί
ιβι οροτίεί εγξρ ιιΐ ξετηιηίΐϊη [οηιιτη βοηει: ϊία ηι & β
& υ ααά'ιαίιιΤ) βνε ρετ/είΐε, βνε ιηΊχΗΐη & ίεηιρεηΗέ.
Οίίηι Εαϊιηίί εύα,τη Ιομ ΑϊρΜοηχια ιη «βί εταί. νΊΆατίηΐίί. ΝοΛΗ εΐ»3Γη ςυοιιεδ ε^ϊ^ίπι ίοηΐ 1οη§3 ίγΐΓςπ&εη^ίΐ είίεΐ,
ϊρίΐ ο 4φυη§ε1ίίΐηΙ σ Ηΐε*
η(η. ' ΙηΑεβίηρίαιη Ιφιηΐ{ί : ϋοικΓείΐοϊ, ΝουΓιίίοϊ,
Ι_ουπιεη. 5η αρηΑ Ρεβαη: Οιιίεηπη» ΐηΒυδ. Ει
ΐη νηεή ταΜα: ΙΝΟθυ0ΕΒΑΜυ$ , ΟΟΙΙΚΑΤΟ, & ΊΑ $εηα$ αϋα αριιά Πρβαιη. Αί'ι^ηαηά»
0Λ ϊρ/α άϊρ1ηΙ)οη&ιΐί ρτο « ύηνι ροβ(Λ τερεήιιιτ. 8α'νοπν, ίονο, ίϋϋπι , Λιο, άε ηα'ώαί χοηβαΐαίατ
Ιάρβιΐί. ΟνοΑ Οτ<εά ρτο « Σ,αίϊηβ βϊ'ώηηΐ βιιαιη η,
$4 ηοη 'μχε /*#«»β , η'ιβ ηιιοΑ ροβηαατη νοοαΓιαηι ξ£
ά'ιρΗίύοη&οτηηι /οηχί οοη/ιιβια εβ, οηιη'ια ίκιιετιιηΐ.
Ειβ νίΑεο αριιΑ αηίϊ^ΐίοι εΪΜτη βεήρΐοχε$ Παπα οοηβν.φύηετη τερεήή. ΗΊηο Νυπιαϊ, ΡίΜατώο εβ Ν«·»
μαίς', ίαρεώαί, σ*7Τίξβος', Μ « ίτενε τεΑά'ιίΐιτ
ψ€Τ α & βοη» & ίεηιροτε αά'νετβαηΐε. 5εΑ ηνυ /«Γ,
ηαηι \)&ε ώ ϊρβ> ΡΙπίατώο βαχεήηΐ! Νεο ΟίαΑ ρΙαΰεί%
ςκοΑ ηαίΑακ ΐταΑΗΜ , άιιρίεχ α ^αίναίσε τω α
,
ΪΪΙ
Ο

4 ΙΟ
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, γιίΑ άιιρίεχ η ηοη Ιϊίοτηιαη , βεά «ηιβονηιεη
[οηίΐιη ΗλΒιϊ; βαιί άιιρίεχ αΙρΗα , αιΐΐ άιιρίεχ ε, Ικεί
Ηιώεαΐ [οπΜηι χερεύϊαη βειι χαηϊηαΐΗηι. Μαηκ%
ηιιαβ ΜϋϋΓϋβ; ακί β Ιοηαιιηΐατ άε η (οηβοηαηιε^
ψιοά αΐϊηαϊ βοηατε αμιηΐ , ηι νν ϊη Ιήί νοάΐϋί Οεττηαηιάί %ύΖ\Υ\, 2ΰααΙ/ ϊά <κ]κε α <υαο ΐεηιοίιιιη,
ψΗΑ Ηαμίτηοάϊ άαρίεχ ·νν εβ οοη/υηαη;, ψιοηιαάα
ψίπτ βοηιιιη ε)α$ νετε εχρητηετε ροϊεβ άιρίηύοη^ια ?

α α ρ υτ

χι.

ΌΙΡΗΤΗ0Ν(ΪΙδ
ρκορκιΐδ. , .

ΙΜ*

Τ)Ίρ1ΐίΙ>οη£Ϊ ίηιρτορτΜ βιιηΐ ίβα, α, γ, ω, «ν,
νι, ωυ. Όε ρτοηιιηάαίιι ιήαηι ρήοταηι βαηι9
φιϊ Ίία βαΐκαητ ; ηοη αΐιτετ ρτοηιιηάαηάαί εβε, ηιάη*
νοίαΐεί) λ ΙοτίξΗηι, μ & ω, ρνηΜιιτη εηϊηι βνε
ϊ$ία βι&βήραιιη ηύίύ ρητβιι αά ρτβηηηίϊαίϊοηεηι βαι£η » μ ρτο'ιηάε άιρΜοηχοί εβε ηοη βοηο , βεά βαι*
ρήοηε , Ίηιο ηε βήρύοηε ηαϊάετη , β τεη ρεηίιίια ϊηίτοβρκιη νείίτηκα εαιη ρπηδιιτη ηοη βοΐεαί ϊη Ιϊιετϊί
ηηηιετΛή; ηααηινίί Ηοο ηοη οίβεί, ψϊα. Ικεΐ ρκηίΐιιτη ηοη βι Ιίΐετα, ΙϊιετΛ ΐατηεη νκετη βιώ'α; ΗΊηζ
εχιαηι )οϊλ βώβήρχιιιη ηοηιΐηαηιη & β ΙϊΐετΛ ιίίβί,
η*& ρ«»#κ/κ»» \)0€ βύ/ϊήρΐΐίίη ΗλΙκι , ά\*τεβ$ βαί ,
ϊη ]οΐα τεβί-υιΐΐίτ , ττ&τξωος, π&τζωϊος,· μητξωος{

4
μητζωϊος, Μ β? ίκηε αιη% ραηίΐατη ηοη (ιύ> Ιμιτλ,
(ΐά αά ΙαίΗΐ ΙϊίΐϊΛ ροηίΐιιτ α< ο».
ΟίΐΛΐΛί ψα: β ριιηόΐΐίηι βιΐβήρΐΐιηι η'ώ'ιΐ λΙ
ρτοηιιηήαΐϊοηιτη ζοηάαάί , ψίΛη ψίιιτ (Ή&βτ'ΛΊίΗτ ί
ΝοηηιιΙΙί ά'αηηι , ϊά Ίάεο βσί , «ί (α(ΐίί φκίαη αΐίοηαίη {μηιιηΑΪιοηϊί άιβιη$κα(, ιΐί τω λόγω άαίίναη»
βη^μίατίτη λ ηόΐο άιιαίι τώ λόγω , τίί νμίζΛ > *
η·ίΙο υι ύμίξα , 6? α άκ«ϊι τά ήμ^α. τ»ι τιμή , λ
ηίίο τιμά. Ιίαη «ί ϊηκΙΙί&Αηιια . (X ηαώια <νκ*1>
Ι/η{ $λΆα β( (οηιταίΐϊο. Νατη βοας & βοφ ΐοξηφϊτ
νιιΐί ρτορχη ]οϊα βίά'ιίαηί, ζοηίταίίΆ φ €χ βοάίΐς>
βοάίΐ. Αά\ΐΜ β)οΐα βαΰβήρΐίΐηι %η ψ ρτορήαηι β>?
ηηηι ΐάώα , ςααβ η'ώ'ιΐ αρρανβί, γ«γ Αΐίϊά αά 4α·
ιιναηι Ι)Η'μί ρηηοίηιην νύτφ αάμαήητ αΐίαά ;βΜ»
νπτφι.
Αϊπ αάιηοάαηι ΊχΐίβΐΗΐΙύ αΐύηταηίαΐ) ιϊΐΑτη Ίη
Ιιίί άιρΜοη^ιι }οΐα οίίηιβφ ρ*οηι<η.ιαΐιιηι , »« αΐϊο
βηι , ηιίΑηι ρτοηκηιίαιιοηα ζαα/α \ια$ άίρύίΐιβηβοί
ρΐΐίαι βα'φ. Ιά ζβΗι^ΗΜ ρη*ηα (χ ΐρβ» άΊρΜοη£Ϊ%
Πα:
βϊίοηεε, ηαηιιν.ε. Οκτ ιηϊτη ά\ρΜοη£ι ά'ί·
ΰχ) β βηο ηώιΐ ώ αΙρΙ)Λ βιηρΓκι, Ανίψια άψαηΐ ?
5ίί«Κί/β, ηαΐα οίπη ηοη βίβήύώαίκτ ^ βά)Ηχΐα αρροηώαίιΐϊ , ηιιηοη ίΑΐηιη βοτηια , ξ$/πΗΐ( άαηιά'ΐΑΧΑ ,
ηα<£ βσ'ώαηάϊ ίοηβιιααάο \η τηαμίοαίίί άκηίΑΧΛί Γί»
ν,ΐΛ-,βϊ. ΊΛψΐΐ ϊά £Χ Όϊοη)βο ΗαΙκατηαβίο ϊη ΓώτΦ
άί ναΐβηιηι ίοιηροβιύοηι ,
ιχ Οώηϊύϊαηα Ιώ. ι·
(αρ. ΐ2. Μ ά\άι: Ι.ίΐεΓ3ηι ηοη ΓοΙίιηι ^3ΐϊνί8 ςαβΒα5 ίη ρ*Γΐε υ!(ϊηΐ3
αϋίαίΒυηΐ, ΓεΗ (^υιουδ/ΐίπι εΐίϊηα ίηΐεΓροηαηΐ , ϋ| ϊη λ»'/ς")ίς, Οιιί'
Ια* νίΥΐήι β&η'ιββΑί λ»Ϊ5">}ς βπ'ιρΓφ ναίτα, ηρη%
βί »»«(> λκ?>7ς. Οητ ααΐίηί αΑ Ιαίκί ΙϊϋΗ )»ιλ
Ο Λ
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αάριηίίιηη εβ, β ρεηίχιΐί ηιιΰαιη βηιιηι εάεΐαχ, β
οιηηϊηο οίΊοβιηι εταχ ? ηε ιαηκη βηιι$ ρτορήατιιηι άιρίιΐύοηχοτίΐηι ίνιη ΊηιρηρήΊί ίριήιιηάατιπ , αάάιιηχ ,
ρΧα Ίη ΙιΊί άΊρΜ^οη^ΐ! ναΐάε οΙ/βατε & εχύ'ηετ «·/£(Τή> Ϊ3 αί Ιιοί β&η'φοαπάχη* ηήηκηιιία {οτηια ρίη%Ί ,
«τίϊ ημίξα,ι , τω λογωι , Ιοηχαηιηιιε νοοαίειη ρι'χεεάείίΧεηι ώ'ι άοτηίηαή , & βια ηιοτα ίά φαίνε, «ί )οχλ
ηοη ήίβ χεηαΊχετ αάηιοάαηι [οηεΧ;_ ηοη ιατη ρΐεηε , «ί
»» άΊρΗχΗοη^ο ρτορήα αι* © /;οί άΊβήηύηε €α<υετϊ
ψορηΛηιχη Ιβ Ίηιρϊορήαηιηι ωη/ιιβοηεηι, ρκι'ιρΗβ
ίη αι <2 α.
Ρτ^χετεα βαιχ Οχλοι ι/β/τρατΗηί άιια! Ίβαι άϊρ\ιίηοηξοι ηυ ξ£ ωυ* «ί ορροηετεηιιιτ ηιοτα & ΧΛΐηροη
ί>ϊί άηαΐίΐ! ίυ & ου, ηαηι ίη η'\$ ρήηια ΙΊχχετα Ιτενϊί
*/?, Ίη ΊΙΙ'α Ιοηξ*: ίχα τερεηβ'ε 'υιάεηχυτ νι & ω, «ί
Ίηοτα & χεηιροτε ορροηετεηχαχ τφίΐ& οι, βιιαηιηχ
ρήηι<£ ϊιΐίϊΛ ύτενεί βηχ , αιηι ϊηγ & ο, βιι *ιι &
*» βηΐ Ιβη%£. ΟνεηιαάηιοάΗηι ετ$ο ίη *ιυ &ωυ, Ίχετη
ίυ & ου άηρίεχ βηαι αιιάίΧΗΐ, ηαία ρήοτει \>ί* ροβεήοήύΐίί ορροηαηικτ , Ίχα άαρΙΊά βοηο εοηβατε άεί/εηί
7} ΐ£ ω, ηιι'ια τω α & οι ορροηιιηιάτ. Οαοά ραη
ταχϊοηε ά( α αβϊηιαή ρο£εΧ, β οετχιιηι εβεχ αίρΐια ίη
αι βτηρετ εβε ίτενε ; Τκηο εηίτη άκετε ΐκετεί α ορ'
ροηι τω αι ηιοτα & χεηιροτε , αο ρτοίηάε βαιι α,ι ,
ϊία εΐίατη άίρΜιοη^αηχ α άαρίίοεηα βοηηηι εάεη ; ([«.%
λ β τηαίιιο ηοη ά'\βίη$μαηΧΗτ , ηιβ ψοά Ίη αι λ εχϊΙίιΐί (ί Ιεηϊιΐί ; Ίη α (ταβιαί &? ΙλϊΊηι βοηαί, κχροίβ
ΛιιρΙΊά ίεηιρβτε ίβηβαηι , Ίη ηιιο ηιοτα Ιοη%Ίοτ ηεοει(λχΊο βαίϊεηάα εβ, <\ηλ ιίίατη <υίηι τ* )οια βώβτ'αή
λιιχ Αάβήρη ίη/ηηφα αχ Ιοηχε εχίΐίιΐί /οηει , ηιιαη*
ίη αι.
,

€οηίΥθ<υηβΑ Ιιμ αάηιούητη οΐβαΐϊα εβ, χιιηι ίη
νηαηιηαε ρατίετη τούοηα ρτούαΰίΐεί αάάιιά ροβιητ.
Νοί ητη ίη ηιεάίο ηΐίηηαίηϋί , «ι ψιοά ηιιυ <υιιΙΐ »
ίά αηιρΙείΐΑΐαχ. Ηοΰ βχιιιη ϊαΐα}ηΐ]ηε ηιαηεαί , ιχ άίίτ
Ύεβ άίρύώοηβί ίτηρΐορτίΛ , αηηε άηα$ (ίΙΙαΙαϊ ηφί ,
μ ιχ άφίαϊιοηε ρτορή*. θ-^σσα, 5ςνίΐσσα. «ςωος,
ήξοόίος.- μινωος, μινώϊος. α<Γ»ις, α/Λς. λγςΰς,
ληϊςΐϊς. 5ίνε ρί* βιίβήρίαιη (οηο αΐί^αο ρτΛάίίΗΐή
$ιιιήΐ , βνΐ ηοη. Ιη Αη\\ψι$ οεηε οοϋο'ώα! (αίαηιο
(ΧΛΤΜΪ5 }>ο€ ρΐα βνε βιώβιηρχιαη > βνε αά ΐΑίιι^αάβτίρίνηί, ετεΰτο ηΐ£β£}ΐιΐϊ) ηιιαηιάιηοάιιηι & αΙ
ϊρ/ίι ΟτΛίΐ! Όοήοα$ & ΛϊοΙεηβΙκίί ; αχ ναΐχο ηαϊάιιη
Οταηιηιαΐκί ΐτΛάιιηΐ. Ροτχέ ψιαβί(ρΊοαήροβΊΐ , 'ιΆαά
Αριιά ν>Ύ^ύΊίΐηι 3ϋΐ3Ϊ ε$ε άΐΛϊΐβη α ϋοήεο τα αϋλφ
ρτο ττ\ άυλίϊι βά ηοη εβ 'ηα. Ναηι βυΐβϊ Αριιά ΥηξϊΙίΗηι εβ ραηϊ«Γ(αβ/) , ηαί' ΌοήΙια τα ς άυλαξ , &
αϊ ηιαχυηέ άαηάί οαβαι εβ~εί , ΐαηιεη ιιιηι ά':<£τεβί Λα
ηοη ταΐΐΐΐαη «βιαία βι ιη νοάσια ΟϊΜΪί, βά
Σαϊιηίι,ϊΗΐ ρ3ΐΠ3ΐ, ίηι§ϊί6Γ3Ϊ, ά'ηετε οροτίεχ, & άίρΗίύοημαηι Ιαήηαηι οΐιηι βήρϊΑτη ίηβΑΤ Οϊμλ α/, £ί?
ιχ ήιΐ! άάτεβ 3ϋΐ3Ϊ, ρϊ&3Ϊ, & ίά £εηΐΗ αΙΊα ρτονεη'ινε.
\
Τχε! αΐιαί ά'ιρΜοηξο! υγ\ υι ωυ άίχίηιια ϊη ΟταηιηΙαίκα εβε ά'ιρίιΐύοηβοϊ ρταρήαι , ηιιίρρε άαρΙίΦ [οιή,
β Ιε&ιήηια ρϊοηαηήαηο οΰβτνείατ. Αηηαηιεταηχιιτ
ϊηιρτορήϊί ρτοριετ ΟαεορΙιοηϊαηι , αχ φαίίαηι νοίαηχ.
Ετχο «ν βηαι ηοη «χ ί£, βεά αχ εευ. Η ηε 'ΐυχομαι , γυχόμι\ν , ρεαοΗοπιεεη, ηοη ϊΓοΗοιηϊη. Νε(.
ώβετι α!) ίυ, ηιβ ίετηροτε & ηιοτΑ ρτοηύηοΊαηάί.
νι βοηαί αί νί , ίη \)Αί νοοε ουί } ηκαηάο εβ ηιοηοβγΐ^
Ιαΰα. αξττυια., ΗβΓροίβ, «β»Η3Γρΐ3, χυνόμ,υια,
Ογηοα\αϊα , ηοη Ογηοηιί*. Α Σαίίηίι βιτναηβοΐιί
Ο 3
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ίΐΜ ά'ιρΜοη&ιΐ!) ΗατργΊα. Έί(ϊ ηοη ύλτο οαιιττίι,
Ηίφ^^ί ΙΙίιΗ^ί, Οήύιγί, ρβΗβΓργΐβ, ΙΙϊιΗγί»,
όήώγΊ», 5α ξ$ νη»ηί Οτ<χά βηφίιχ υ βτΊΜΑηΐ
ϊοοο νι. ΛήΐΗΛΗΐ ΙΛ. 1 1. παοαττλησ'κύς «Γί %αϊ
νά ν ^οάφασιν > 'όταν χ&ι κατ αντά μόνον ίκφω»«τα< , χαί 'όταν ζηηνυμίνχ τκ Ιώτα. 5ϊπιϊΙιΐ6Γ
& ν Γαί&ιιηί, Ι&ιη ςανα ροΓ ίτ €£ΓβΓΐϋΓ, <]ϋ3ΐη
όιιιη ;ΌηΛο ;οί3,
,
ώ)ϋ ^οη'κίι [ίήρίΜΐίαί Ιηη,αηα (β » «ί θ-ωΣ/^α
^Γβ &α.ΰμα. ώντάς ρτο αυτός, & \ά ξΐπιαι αΐι*.
ί'το/ίΠΗτ ηΐ
/?<ί βηο ναβϊοη ηααβ οου$ »οβ
ο£, η νιιΙ$ιΐί, ηιο αΐιιιτ ηίβ ίΐΐηροη ώ « ώ/αφ
μι,
'·.,"'.·
ίί»ιβ Λ 4Ίρ})ώοη£Ϊ{ , / ϋ»βί αάμοιτο Οηιτη Οταητ*
ιηαύψηι ΛΙιχαηάήηιιηι , ^«ί ΟηβΛηήηοροΙι άοοιιΊΐ)
ϊηίΐτ ζΛίηα 'ιηξίηη β*ί ηίοηαηΐίηία ηΐ^αιβΐ ίοιηηαη·
ΐαήοΐαη» της) τ>?ς «/ Λφ3·ο'τ7« >
δηϊάα , ©
/<»/<« ηηοίάαηι ίοίΰί Ιώτοι ηοη άι νιτΰΊί τηοάο βη^αΙ\ί%
βά εύΛΐη Ιιχΐήι άεά'ίί^ ιιί βήΙΊί Οη'ιηίίΙίαηια Ιϊίτο
}ήηιο , (αρίΐι άαοάεάιηο. Έλ Αάαηιαηΐ'ίΗί Λίατψ,
/ί«, βί αΙΊι νκαητ, ΛίΛϊψϊαι; ίηίΐξηιηι ΙϊΙιτνηι
ί>ο€ Ιίΐαίο ΐ§ ατξαηιιηίο βήρβί ά« Η& ΰ ϊιΐιφ) ατ·
]Ηί ΕχΜτρία Ίη θΛ§οάοή Οη\)9$τ*ρνΐΑ ίχβαηί.
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ΟΟΝδΟΝΑΝΤΙΒϋδ ΕΤ ΡΚΙΜΟ
ϋΕ Β»τα> Γάμμα3 Δίλτα.
Τ)ήηΐ4 εχ ίοηβηαηήΐιιυ οοόατήί βήτα, ^«Λ ναΙ^ο
νΐΐ» , άιιρία ϊ ίγγοτί , χιιτη φήχ η ρτοηχηίϊαίΗΤ
αι ρτα ,
^«ίΛ β αι η3 οκηι ΐα,ναεη ρ([αεηάιιιη
βΐ αί 6 Ιαϊιηιιη , ^«Οί/ /.
)?£«η< βαή$ ΊηάΉαΐ.
II. ·νιτβοαΙια Με Ααβοηιαηύ$.
ϋίνί^υυηι ΒεΙε ΜοηοΓγΙΙαΒοη Ιί3ϋοϋπι Β.
Ι(]εο (ϋνΐ^αυιη, \ηψ\ί Ιίρβια, <\ηιλ ηιεάϊα ίΙΓιαϊ&
ρήτηα γ*ηε εβΊτίατ Β(. Ειβ ηιαίΐεηι : ϋίιηίίΐίιιπν
Τακο ιρβη ηοηκη αΙρΜεύ. ΟαΪ! (ηϊτη ηηψΐΛ\η
αηάϊν'ιί Α1ρΗ3νϊΐόπι? ///. Ιάεη% Ηηΐ4εΐ εχ ΊΙΙο Οεε*
Ύοηίί αά ν&ΐηχη Βίηί & βίνίΐ: βίη'φζΛί εη'ιη ύ Ίη
1)ϊ$ άηώαί ά'αΗοηώηί εοάαη ιηοάο [οηαψε. IV. Ιάεη*
{(βαοιτη β{ εχ ΟϊΛήηο, ψιϊ βΰ βΰ> αιί έβε νοίοη
ονίΗΐη, φίΛπηη εετίε ιβ Βέ, Βε, ηοη νε, νε$
ηιΐίΐΜηαε ηιιηια νΐ , νϊ , Εαβαιίι'ικί Ίη Ηοτηιηιηκ β.
μιμψτιχόν της των προβάτων φωνής, β ίηιίΐ3ίυΓ
ονίιιπι νοςενη. Υαπο ηοβταηι ΒϊΙηγβ , άεάαΆΗΐη
λΜ αΙ> Μα ονίαηι νοίε Ιε, Ιη'ιηε ονει α ΟγΛάί ροΐικι
βϋλα , ΒεΙ» , ψαιη μϋλα νοεαηάαι /ιιϊβε : νοχ
εήιηι βαηιτη, ίηηΗΪΐ Υαηο , ηοη Μεε βεά Βεβ, β>·
ηηε <υ\άανϊ. Οχλ(%$ βλήχαν ξ£ γλαχα&α,ι εβ
ΒιΙαΓε α'ο εαάεηι οήξίηε. V. ηοη Ιενε ατξΗηιεηίΗη
'ιηάε [ηιηηιιτ, ψιοά ΙαϊιηΑ ρετ 1> [α'ώ'ι βιία, βζήίκηί
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ϋηύ ρετ β. »ί Βπι<ϋ$ , ΒξΖτος. ΤίΙβπ'υδ , Ίιβίζ/οο, ξ$νιΊ11ε ΐαΐ'ια. Λ'ί Ι^τϊηΐ'νοαί α β ΊηώοΑίΑί)
ηιίΑΐ εχ Οηί'ΐΛ βηιρβεηιηί, ρετ βαηι \> βξτίΛΠί »
βαζί βοδ. βξα,χίων, Ιη^ιηαι. βα,λα,νίΐον, ΒαΐηειίΓΠ,
ΒοήΙαηι ψύάοηι Οτ*ά ηοηηιιίΐΑ ρετ βί ηα&Ι*αήηϊ
ριηι Μη/οηαηίαη , αί βΐξ^/Ίλιος> βαλήξΐος> σίβτ,(ος> σίφιος, βίίξος, βίςιάξίον, Β βηιϊϋα, ρτο>
ναΙεπϋΒ, νΪΓ§ίϋϋ8, δενεηιχ» 5ει·νίιι$, Υεπίδ,
νεΛίϊπ'υίη. $εά Ηλο ι;ετ<£ βεηΐεηΐΊ* ηώΊΙ οβάνηΐ.
Γ. Οα'ια ηκφίαιε ιολΆ'% αά β άενεηεταηί » αιιη ηιιΐΙαιη ύαΙίΛηι ίαεγατη, <\ν& « εοηβηαηίεη εχρήηίΑί.
II. Ζϊαί ού αΓψιο ηιοάο ν'ιάεαίατ εχρήηιετε, ηοη
ίαηιεη εχρήηύί ; νοοεηί^κε ηειεβαήο αηα βΙΙαΰα αα~
ξίΐ , ίπη ηεψεαϊ εβε οοηβηαηι , πάλης εη'ιηι ιήια»
βΐΐα&αηιηι εβ Οΐαί'α Ιιαε βτ'ώεηάϊ ταύοηε , <\ιιοά Ιαή~
αιι εβ άκΛηιηι , ν^Ιεηδ. ο»τα&ς , ηνίηαηιηι ηαοά
κοία <]Ήαΐεΐηαηιιη. III. Ιρβ Οι&ά Οία ϊρ/α ηοηαχηΑ
βρ'ε ηοη ρετ β βεά ρετ ο α βοήΐαηΐ. χα,ληξίος, «*(>7/λ;ος, χίσπασκΐνές , & Ίη ΟοΙζύ αηύηΙι'ίΐΑΪώιιι
ίετ ΐαηΐκγη ΟΕΒΗΡΟΟ, άαοΑεάε: ΟΕΟΤΗΡΟΟ
βίήΐ'ιίατ , «ί α'α 5;/ί«^ί«ί. Αρηά ΡΙιηαϊώιιηι σίς·
βιοζ & σί£κ/ος, αρκά §ΐταΙ)οηεηι βίνίύίντον > αρ»έ
αΐίοί βίνίβίντον * ιΐΐ βαΐΐί αρρατεαΐ ίρ/οί Οταεο$ β
κοη ίαιη εοηβϊιο , ηαάίη ηεαβϊίαίε εΐεχίβε , »« ει'χατη
Αά φ ίαηβν&ετε νοίιάβε, αιτη ΙίΐίετΑ \ιη)ιι$ βοηια αί>
ν ίοηβοηαηχε Ιοηβϊβΐηιέ α&εαί. Νε€ ΐηίταηι Ογλ(05 αϋ^Μαηάο β ρτο κ [κΐβϊικ'φ , ί«ι» ^ Ιαί;ηι ηοη τατο %Α
βεεεύηί ; )ήηε εχ ααιίηκίί ηιοηαηιεηύι αάβεη Ζίρβιΐϊ:
νίΒΑ, 5ΙΕΕ, ΟΙΒ^Α, ΟΑΒΑΤΟΚϊ ΡΚΟΒΙΝΟΙΑ, υΝΙΒΕΚ$υ$, ρτονϊνζ, 5ίνε, Οίνΐοα, ΟβνΛίοΓ, ΡΓονϊηςίί, υηίνεΓίυδ. Ιιειη η

ρτο Β. νΑ5Ε, νΕΝΕΜΕΚΕΝΤΓ, ϋΑΝυνΐυ5, ρτο ΒδΓε, Βεηεηιειεηΐί, ϋϊηιιΒίϋδ.
Νΐΰ εηατη ϊΙΙαά οίβαί , φιοά Ιαί'ιηϊ Ογ^εα <\ηα·
άαιη ρεγ β βϊΑ'% οοη/κεία , εαιη ϊη ίαύιιηι ιγαηφηιηίαγ , β^ηαηί ρεγ « εοηβηαηιεηι , Ηίβία} βίος,
βιΐίν, νϊδ, νϊΐ2, νίνεΓε, & αραά ναΥτοηεηι^ νει-,
εχ ^η'ιεο
ϊ /3ά«Γώ>, ν3^ο: βλ;»
ίϊ*Λ»/?Ιϊοη'ώΗ! ιχ Οτμια ϊη ίαήιιηϊ, «ηί νιοενετ[αί ηοη
ο^ετναίαγ (οηρΐτϊάεηι βηια, [εά ρΐααηΐφΐι' ηινΐαύο
αΐηαα Ίηίΐϊ'υιηϊί , />π>«ί
£εηϊηι Ιϊη&ιι& & Ιοηαεηΐ'ιηιη νρΐΗΐιίαί. Σερϊάατη (αΐεΐίαιη άε ΒείΕ α ηυείεήΙια Ηατειίά* εοηβίίαιη γε/εΠ Β. ΙτεηΑΐΜ Ιώ. ι . εαρ. ι 7·
ϋοοιηιεηίΐϊΓπ εΐϊίπι ΠΙικΙ αΠαηιυηΐ , *ηηφ ΙτεηΑΐα,
ηαόά ααη Όοπ)\ηα$ ρυεπίί 3ε(3ίε είΤεΙ, βΐηυε εΐεχηεη{3 ώίςεΓεΓ, 30 Ιυ&ιη^ϊΛεΓ, υί πιοϊ είΐ, εί
ίΙίχϊίΓεί: 3§ε, ά'κ ΛΙρύα, ϊΐΓροηάιϊ ΛΙρύα. €υπκ|υ6
ΓϋΓίιΐδ ρι^οερίΟΓ Βιτα ιϋοεΓε ]ο1ϊϊβεΙ : ΓεΓροηιΙίΐ
ΌοκήηυΖ) ία γπϊΙιϊ ρπϋ5 εχροηε, <]υί<1 Πι ΑΙρ^α^
ίυηιςυβ <^ΐ)ί(1 Βεΐ* ηί , εΧ ηιε αικίίεδ. Ηλ( βαΐ/ΐίΐοηεί ϊΙΙϊ.
Αά Οαηιηια νεηϊο; ηνοά α τηιιΐί'η ργοηιιηααίιιγ
αηίε ί, τη, ι, ν, ιη ]οια, γίνος, ;εηοί. γνία,λογία, ΐεηεαίο^ ». γυν^» )γη\, Υκιοιέ. Οαοά ίαιηεη <υϊ(ϊαι» ϊη ΙαΗηο 7 αΡκΊ ηινίίοι τηα&η ιηναίαιί ,
ψιαην ϊη Ουαοο. Εβ ααίειη 7 α>*ίΐ ηκατηΐώεΐ νοίφΙεϊη & ώρ!}{Ι]οη£ΗίΗ <Μ εβετεηάα , βιιιχ εβετίηγ ϊη
Ιήί ΐΜΪΐιίΗ : Εξ,ο , λ«7» > λίγας , λίγηί , ηοη
ϋε;είε.
1 ~' .
Όϊχ'αη»$ \η βγατηιηαΐ'κα βικιϊ εοχηιηΗηειιη Οταηιριαίϊεογίίίη ρταεεριϊοηετη , 7 λ»**·7ϊ 0» Χ βηατβ
αι ν, *77ίλ°ε>
«7λ;·ί> μοβ άη^ος»·
Ο ί
λυ'νξι
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λιίνξ > 'ίνχος. Ιχεηι άηχε κ , ξ£ ί«ηο Ίρ/Ήηι χ, βηαη
ΟαιηηΐΛ ιηά,κετε. "ηί^α^χα , ηιιαβ πίφανγα. ΛίεΙιετώια, £# αΙη η]κίΐ4ηί Ηλη( τεχαίαιη, ψύα ρτοΙ/ΛΒΊΙε
εβ Οτ<χίθί> β ρτοηαηίίαχΊοηεηι τηηχαβ'ίηι , ϊρβαηιηιιοηαε Γιχιταηι βιι'φ ηαιίαιατοί, βιηχ ηιαχαταηχ ίησυμ·7τλ>τγά<Ρίς » ρτο συν7Γλ*ιγά^ίς, συμπλοκή, ρτο
συν7τλοχ.ύ, καίββα,λλί, ρτο χάτβαλλί, ηαοά ν
ΛΛίε π , &? τ αηχε β οοΙΙοοαή ηοηροβιί, αχ χεβαχπτ
Ώιορ]βιιι.
5εά χαηχαηί α&εβ , αχ γ β^ηεηχϊΐΗ! ΟΙΊί Ιίΐιήίγ,
ζ> Χ* ναιίΐΛύηχ Ίη ν, ηχ αηχτα β ίρβίτη ν απάτη
τη , /οηαηι ΊΛ'Μί & ηιοΰ,Ίίϊεηι ανετ/αχϊ, εοηνετχαηχ
ίη χαηιηια , νβιαία ιΙΙα οτώο&ταρΙιΊΛ τε&αΐα , ηαβά βεηρετ ν αηχε γ χ. ζ Χ τη'ι$τεχ ίη "γ, ηαατη Ίχα χταάΊχ
Οαζ,Λ : τό ν «βΡέ Άζά τ» 7» " Χ> " "ατ*^* » « £
αωζίται σνντ&ίμίνον , αλλά τρί'τίται ίΐς τοΝ 7·
Οηα ταχ'ιοηε άκΊ ροΐιβ ν εοηνετχΊ Ίη γ, «ί άείηαρί
ίρ/αηι 7 1 βα** ν ρτοηαηχΊεΧΗτ! Ρούνι Ίρ{ατη ν βετΌαή ,
7 β καίτηβεχ ίη ν εοηνετχΊ άεΜαχ. ΟαΊά
Ί$Ίχητ ? ιηηίΐίχ αίοα. Νετηρε κηια η'ιο εύαηχ εβ εχ
Οϊ*ηιιηα(Ηοταίη η&ν'α. Ναηι ηαοά αά άαρίεχ 7 Λ«
χϊηεί) ηη'ιάοΙϊβαΧ ) ηιιο τηίηια ρτοηαηι'ιεχατ α ΟτλοΊι »
«γ α ϊ,αχϊηϊί ίη 3§§Γε?,° » 3§§εΓ, & 3§§«οϊ Ναη
χαηχο ηιοΙΙίοτ εβ άβρΙκΉ 7 ρτοηιιηχιαίιο > <\ναηίο Ιενϊοτ
εβ ΙαετΛ 7 > ^καηι χ. Αχ ΟτχοΊ ΐκκλησία , ΣαχΊηϊ
ΈλοΙοΑλ βτίί>κη( ξ£ ρτβηαηχ'ιαηχ. Αιι&οτ ΑροΙοξεχ'κϊ
ρτο ΐ3ίχ. Ιαη*. <3τλ(& ρτοηαηχ. 2ί«η άεβηΊηιια, Ίηνύταή ) ηιιοηιοάο γ /οηεχ ϊίΧετααι νΰ , ψι& «<\Μ ρτχροηϊ χαΐίύια ϋΐΐιτϊί, ηεηιρε τω 7> Χ* *> ζ>
^Γί ί«Μ» /ο»ΛΓί ρο/ς/Ζ Λίί ϋί£Πί ρτ&ροβιίΑ , «<Γ «0» ξ?
βτώι.

Εϊξβ ροβ χηιΑχαι ΛτηΙα^εί ιο χχηάειη ηοηηηΐΐϊ 'ιηΐΐιηαιιί, ϋί ρι/ίεηί αητε ργχάιοΐαί ΙΊτετΑ! % νεε νηκιη
7 > ηεο νίηοη ν βεήΐεηάαιη , ααι [οηΛηάχηι ,
ν
φιοάάΑΐη, βιΐυΐΐεπηυηι -νοοΛΐατη α Νι%\άίο, αι ΟεΙΙΪΗ5 Ιώ.ΐ9· 0Λρ.ΐ4· 4«ίΙοΐ ίβ, ηααίε εχ\αη% ϊη 1>ϋ
Ιαήηα ηοηιίήιΐια , 3η§υϊ$, 3η§υΛί>, 3ηςθΓ3, ϊηαερ3ί, ϊηοοΓΠΙ, ίη§εηυυ4. Ιη οπιηϊΒϋϊ εηϊιη Ιίϊί
ηοη νεηιπι Ν , ί(ά αβυΙίεΓΪηϋΓη ροηίίΟΓ , ϊήςαϊΐ
ΝΪ£Ϊ4ίίϋ: ηϊΓη νεπιιη ηοη είΤβ, 1ϊη§υ3 ϊη&α'ο είϊ,
Νίπι Γι εί ΙίΐεΓϊ είΓεί , 1ΐη§ϋ8ε ρβίβίοιη ΐ3η§εΓε(.
ΑάάίΐηΧγ αχ Ηοε ΑάαΙχεϊνημιη η α νετο ξ$ £εηα'ιη»
4Ίβΐη%ίΐεχεια? > ^β^ηαχκηι- [ιι'φ α Ιώχατϊα βρεύε α
βτηια ΟαηιιηΛ) ηοη ηιαίχιιηχ Αί>αιηη) εχ ηκα ροβεα
Οαήιηια βοεήηχ > & ^αΐϊηαϊ εχ'ΐΑχη βχαταηι Ιιχχετ* *.
ΙΧΑψε βιαπηια Ιαηάαη Ηίιρ χεάϊχ > ϊη ρνοηνηΐϊαχϊοηε
νοη εβε νΐϊίμιη ; ίϊ& \η βούρύοηε, ηοη εη'ιη) βύ^εη*
</«»» Οαηιηιαγ βά ν, μ ρψηάε /αΐβαηχ εβε τε&ιιίαηι
βνρτα άΙΙαταηι , ν Ξηΐε ·γ , ' & βΐΐβδ ΙίίεΓβ» ηιϊ§Γ3Γβ
ίη ΟιηιιηΗ , θ£ Γοη3Γε ιιΐ ν, ηοη εηϊηι ηχ',&χα,χΐ) βεά
ηιακεχε , ϊκεχ ηοη νετηηι 'ύΐαά , η«ο4 άχιχη ρτοηαηάαί«Γ, Ιϊηχιια ραΐαΐαηι βτ'ιχ , βεά αίιαά ηηοάάαϊη, αΐίεήΗί) είβ ηοη Ιοη&ε άννεγβ βοηΐ & ηιο4Ί. Κ<ί β
(μι αηϋεηι , α αηιρίείίαΐκτ Ιίεεί: νηιΊαϊ Ίηριο^Αί'ύε
ααϊά'ιχ Οτλοοι Αη§ε1υιπ , νοίαβε Α$%εϊοη. Εχ Ίηβοΐεηι ηοη εβ, «χ νοίαΜκηι αΐιηιιοά αΙίΚΐ βήοΆχΗτ*
& ΑΪιίετ ίβεγαηΐΐ ; αη ηοη ΟαΙΙκα Ιϊη&Ηα \ι'ύ εχετη·
ρΐ'α εβ ρΐεηψτη* ? «γ ρο'ιηάε ηι'ηαηάΗΐη ηοη βΐΛ ε(·
ϊαηιβ ϋη η'ί$ άϊΆ'ιοηώια Οαηιηια <υΉεηι τ« νν βα&εαΐ.
ξ>αοά β ^«ί/ γεχύηαε'ηεϊ (οηϋηάαί, νϊΐϊοβε βετΜ
Οαιηηια ργο ψ, ίατη άβί νοη (οηιεηάεγο, άαιηνιοάα
ιοηιεάΑί ίφτη 7 βοηαη ηΐ Ν3 βνε νΐταηι , βν«
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ίΐίαβ ΝΪ£Ϊ(1'ΐΑηιιιη, ίηιπ ψ<£ (<αη ίεηκε εβ ά'φτηηεη,
«ι ηε ηΐιίάίΐη ίεηαα βηε εοϊροτε <ν'ιί£ βηΐ ηηιιϊοτη
& ιχ'ΛΊοΐΐί , <{ΐάηι (οίεηΐ φ \β* ΟταηιηιαίΊοΛ ίήβΛ
&? βρη*..
ΌεΙία βοηαί, «ί ηοβηηη Ό. βαηο ηηοΛατη ΐηίετ τ
& 3- ηιεάίο. οΓο'λος, άβολος, <3οΙυ5, αΒδηυε
ίΐοΐο. 5αήι ϊηιεραηι & ίηοοϊϊαρίαηι τειϊηει /ααηι
βοπητη. Ααβηϊίΐί.
Νοη £οπΏ3ΐη ; »ί νοοεαι ϋεΐΐε §«ο ΚοπιιιΙειιηι Ό.
^
>
ΑαίΛτηαί Βκτάοιη Αηη*ΧΑύοη\\>ιΐ! ,ΕφΜαηΗ : Ια\6
ΚοηιυΙευίη ϋ εΛ νεηιπι & νεΙυΛΐίϊΐπιυιη Οεΐΐβ.
Οι*3Γε <ταίΙί§3ΠίΙύ8 είΐ ΑυΓοηίϋϊ. Νοη οριιι ι/Π*
(αβ'ΐ£Αΐϊοηι , <\κ\Λ Αα/βηΐϋί τεβρεχιι αά ΌεΙία /ιιό>
*νο, & τηϊιΐίϊ} βεοαίΐί αηιε αβίαίιιήι, ηαοά λ ηββτά
Ό. {οτηια ά'φτεραί, αχροχε Δ. Οίη/κ^ί» Παπί ιη\)ϊ·
ίετε ροχεταχ νεχαβ'ιβιηιαηι ΌεΙία Ή$]ρή > ^κοά ηοη λ
ηοβη Ό.βεά <6 Κοϋεΐηο Δ ηοηιεη ύαύεχ.

.ΟΑΡϋΤ

XIII.

ΌΕ
Ζήτα, Θ»τα, Κα7Τ7ΓβΕ, Αάμβ(Ρα.
*~7%τ& εβεήηιαϊ ηο; Οεϊτηαηι, ί»<?κΐ> 5β1ηίτ£ΐιΐί9
ρετ τσ. 5/ί & ΟϊμΊ , ηιβ ηαοά Ζ τηοΙΙΊιΐί ργοηι»ηχ\*ηχ ρετ εΓσ. Οαχ οαν([α βύχ αιτ Όοήεα &
ΜοΙκα ά'Μίείίιΐί) βαίΐα ίΐΛηιροβχκηε , ρτο ζ ηβητρα

•ϋίί σίΓ, σ<Ρίύς & σιΡυγός, ρη ζίύς, ]αρρϊΐπ.
ζνγάς, ρ§υιτ>. ΟώηιίΙΊαηο ζ & υ αριιά Οτμοϊ
ηιιΙΙ* άιιίάηί βρταηϊ. Εί αρρτοίχι, ίηΐ}φ Πρβαί.
Ειβ Αρρ\«$ Οίααάίαί, (ΟαρβΙΙα γφΗ") Ιμ^ο Ιιίίΐαηι
τφΐηιίιίαήι , . ηαοά άυπι εχρππιΐίϋΓ , πιοπεηΠϊ
ιίεπίεβ ϊιηϊΐεΐϋΓ. Ό( ήιο β&ΗΤΛ Λαβών*.
Ζεί^αςεηδ, Π ΑΐΓ§»ί, επί ηοί» ηυκ 1ε§ίίιΐΓΝ.
ΟΙΊιη Εαΐαή , Ζίία ηοηάηηι Ίη Σαί'ιηιη αάηιΊβ'ο , Ιοα
ί'μί ίΐβτραΐ/αηι Ο. ηατη ΟεΙυαι ά'κ(Ι>αηί , ψΐΐη
ηκηί ΖεΙυιη <υοοαηί, ΐιβί Μλτ{ιλπο.
& ργοηηηήΛηάιιτη ιβ «ί ώ , βοιιι 'ιη Οε/^αηΉβ
•υοαύκίο §\)\(ν , α Οτλιο δύξ* ίεΓ3; ϊιαη ^ΧΙΐ ,
α&ύξα, μη\ΐ3. ΛίαΙε (οη/αηώίΗτ βηια ήνα ααη
«τ. Ώι /οϊηια Αιφηοα.
ΑηΓίδ <:ϊη&3 άυβΒυδ επί ουηι ]οί3 , 1ε§εδ 3".
Ταηφα σαι οΐ'ιηι Ηλο ΙΊιηα , & ηιαίί οηι'ιη'ιι Ίη )ηΟ·
(ϊΊι , ηα'ια ααχ ηοΐα οβηάΐηιηαίΊοη'ΐ!, και τ5 3-ανά«τ«, ίηοηΪ8, & ϊη Ερ'ιίαρύ'ύί εήαηι (Ϊ£ηαύαίΐηί ίΛηφΐΑχη 'μηι ηιοτίκι ίηάεχ. ΛίαηιαΙ. ίώ. 7.
Νοίπ' ΓποΠΐίεΓϋπι ςοκί1οπ5 ΟβΠπςε ίΐ§ηυηι?
ΕΛ ορεΓχ ρΓειίϋΓη <3ίΓςεΓε ΤΗείί ηονυπι.
Τ(τβιι$ 5αητ. 4.
Ει ροιϊδ ε8 ηϊ§Γϋ£η νίίΐο ρΓ£εβ§εΓβ ΤΗβΙί.
Ληβοηιιΐ! ϊη ϊιηρΗΤΗχη Εαηιαη. '
ΜίΓεΙΙε ^οΛογ « «Βί βί οΒΓοοεηο.
Τυυίη^ϋβ ηοπιεη ΤΗεία Γε£Ηίΐ$ ίΐ§ηβί.
Μοηΐΐη ή ρτ^ατατ , ϊη^ιία Ώρβίίΐ) & <ιύάαη 1
Ιαηιΐΐο (ΐιΐ/οηηα ιβ 'ιη* (οηίτΛΆα) ξβ αφτώι αά Λε/ιιηΩΊ ή»! ηοηιιη ορΐαΐ Ίϊκια. ΕχαηρΙα ΕρηαρΙ»οτπτη αφη ϋρβιιι ίώ. ά( ρηηκηιϊΜ. (αρ. ι*.
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Ροηύ «ΐ άεβαηϊΙΊι 5 , Ίιλ νίνεηίΪΗτη κοηύηώαι
ργ&ροηεΰαΐιιτ « ίφ'α νΊίχ αάΐιιιο (ΗιταηίΐΛ ΕχεηιρΙα
βαρρεά'παί ϊάετη Σϊρβαι. Ιβάοται αη Ίη ίηνΊεαΙκ,
ψίώια η'ιΙίιαΜ ηοτηϊηα ίοηύηώαηίΗτ , τ ηοίμιη Ίη οαρΊη ΌίτβηιΗ ροβΐατη, βρετβϊίετη άφ^πΛη : 3" νηί
αά ιιηΪΗ5αΐ]ΐΐ!(]Ηί άε^αηέΐι ηαχηεη βοίετε αρροη'ι. Ι»ιο
ΛΜΐίιμύ , β <\α\ά ού/ετναία ηοιαίαηιιε ΛΊ%ηιιν ιη *νφ
'ΌεηάΪ! ϊώχα τερεήβεηι* Η βξηα'υαηί αρροβία Οιμα
ΙϊίίΥΛ χ·> αιαίαήηα Σ. ηααηιηι ιίΐα 'Χζητάν ααί Χς»'
σιμον , \ι&ε 1ϊΐι<3ιΒϊ1ε β£ηιβαιΙ>αι. €αη(ΧΛ ειΐατη μ,
$ ηλ ιηψαΐαΐαηχ , ΙΊιετα θ- άεβ^ηαΐαηι. ΒΊάοηΪΜί»
ΙΛί , ηΐΗ νοίεί , εχ3Γ3ΐΐοηΐ
ΟίΛΐη&υπι Βοηοδ ΛρρΙΐακ ΤΗείβ.
Εοάεηι βρείΐαι ν&βιι Ρετβί ρααίο αηΐέ άίαιαι. Ιη]
[ηρτα ά'ιάο νετβιι Λιι/$ηΊΊ άαο ςατριί Βκτάο: ¥χχηααη%
ψίΐά ΑκβοηΐΗί ΤΗε ρτο ΤΗεί* Ιε^αι. Λ?«.η</κ>»,
<νη£ΐιΙαηι ΊΙΙαηι αηβί άηαΙΐΗ$ άηίΐαηι, ηοη εβε _|οΐβ,
ηαία ]οΐ& εηίίιαη εβ ; Αοί ααίεηι β&ηηηι 'μοεχ.
Οιάτη ή&ιάέ οτηηία Βατάο. Οατ Ίη νετι» η&ηίεή!
Ιατη αγίΐή άε<νΊη£ίο ηοη Ικαετϊι Αηβοήχο αά αρΜογοη
α>κ/ΐ4ξετε ,
^οία 'μοεη! , ^οία βηιρϊιαίετ ^ρρείίατεί
Οαρεγαΐ ηΗοηιιε βτοηιείη Βπτάο , ηαοά Αα(οηΐΗί πιτηίηα Ιιίεχαηιιη ΟΐΜατιαη άεύΊηαι , & ηαίάεηι ίετ·
ρΜίΗΘ £εηεπ , Οάϊηπχχ 3 ϋε1ΐ3? , }οΙ&. 5ε<1 εχ
Ιιοε ιηοτε [ιιΊ ανΊ βεεΊί. Όει νεπΊατη Βιιτάο, ρν<χίετ·
ίϊηι, οιιιη Ι)ΐι)«ί ί«//><τ, β οαίρα εβ, ΑΗ'Όηιια ρΐατα /ογ
'ΐ
Νε( βίο % '"
'

I
Καρρα αΰ οηιη'ώΐΗ βτε Ίηοοηαρίέ ρτοηαηοιαηιτ ,
ηοη βίαιη αηιε εοηβηαηΐει , χλίτττω, άχμϋ, χ,νίσσα>> Χ(>ΰίσις> &^. βά εύαηι αηιε νοίαίε* 6? άΊρ\ιίύοηξοί, χαλές, χόμη, χαϊ χαΐσαξ, & Ίη\βηε άιξΐ'ιοηίι ιχ, α Οτμη αά ΣαΐΊηο-τ ίιιάεηι Ηίφανϊΐ.
ΑΗβοηϊαι.
Κβρρβ ίίιίΐ ηοοικίαπι βοεοΐΪ3, ηϋηοΙ.»Πϋπι κ.
ηοη ο\> »/«?», βά οί> Ιαχκηι ΊηηαΊΐ ^Λ^βια : ΟηΊα ϋ
& Ο^ΊΧίΜΗ ή"* βία βρετηαε οίϊτε ροβΉπί : ηεε
άίβ~εηιηΐ. 5οηο ζά( ,ηφτο & χεηηαηο βηο Ιο^αοτ")
βά βία [ρεάει Ρήβάαηηί : Κ &: Ο^υβηινίϊ ίί§υΓ3
δύ ηοηιίηε νί^εβηΐικ »Ιί^ϋ2Γη ί^ΒεΓε ςυιη ^ ΛϊΐίεΓεηΐΐίΐη , Οπιεη ε3Τΐ(3επι ί3πι ίη ίοηο νοαιπι,
ηϋ3ίη ίη πιείΓΟ ςοηΐίηεηΐ ροίεΛβϊεηι. ΤετεηΗα·
ηκί.
... ι
.
Κ,εΐειΐ ηίΗίΙ Κ ρποΓ Πί, 3(1 Ο^ιη
Ιΐαηιιε & Ο^κοη ίατη ϊηιετεβ ΙΊΐεγ'α, φάιη (Ίι*
ψετεβ. Οηϊ εη'ιηι Ο ηοη βιϊί αά ε)κ$ 'ύ'κει! ΓαΊί
οΐιιη. £εά νίβιη Ιιαηΰ αάάέτε, ηηοΐίπ α β^αετεικτ *
(ηεηαε αΐιίετ) αά εβϊάεηάιιιη ρΊη^ιιιοτείη ΊΙΙιιτη βοηιιηι.
5(ά άε Ιιοο ρΐατα ίιρβαι. Καρρα ιεηε ·νιχ ΑκηρΙΊαχ
Ιοεατη οίτΐ'ιηει Ίη ΙαΐΊηΊι ά'ιίΙΊοηώηί. Σί 'μηι οΙΊηι Ααβη'ιιΐ! , ηοη ηϊβ Ίη ίτ'ώια άΊίϋοηίί/ιΐί α^ηονΊί ηοί
νετβα :
, ,
Ηίες ϊπΒϋ8 ίη ΐ3ΐίο ί3ηΐϋαι ζάά&Λ ηοππη*Βϋϊ Κ.
ιτ })Λζ ίήα: Κ3ρίϋ3. Κ3ΐεηοκτη Κ 0^ί§ Ο ήιαάειη
ατ , ΙιΊηε /αίίκτη εβ , Μ
Άαηχ , 6ϊ*ίϊβ$η(ηί ρβτ
/ήπια
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βίαιη Καρρα. Τορηυαίόδ, Τορατός. ΑηυίΙΐΌδ,
Ακίλ(ος. Αο[ϋΠ3, Ακύλας. Ουίηΐυϊ , χό'ίντος , <υιΙ
κυιντος. ΥϊΙμα ηιοηχηιεηίΑ : Κ Ο Τ I Ν Τ Ο Σ.
λάμβ^α [οηχί αί ί,. ΣαήηΗΐη. λνχ.οζ, 1υρυ$.
λίί/3ίΰ , ΗΒο , (ΉαηκίΗΐ χιηιιΊηΗηι βοηιαη /λΗι ϊηί€ξταηι ηύικχ.
^ .

Ο Α Ρ ϋ Τ

X IV*

ΟΕ
ΧΙΤΕΚΙ5 μυ\> νΰ, ξΓ, 5τΓ, β», σημα,
ταυ.
'
ζ~\ν.«ά Πρβιΐί άΐ ΐΑΧ\η\$ Μ & Ν, ίιοο & αά Οχ<&
μ,ΰ & νΰ ααοιηηιοάαή ροίΐβ: Μ , πιυ§ΐεηΙεπι ίΐΐβπτι 1ίΐεΓ3ηι, οπιηεδ Γε&έ. Ν, Τϊηηίεη·
Ιεπι οαιηεδ τεΛέ. 2» ΛΙ ηιιΆα Ουμα νοχ ιχϊΐ.
νοοΐΒϋδ ίη Ογ3]μ ηυη^ϋαηι ιιΐίϊιηα €οηΓρκ>
ιοί Μ. ,
*.
ΟιάηήΓίΑηηί Ι'ώ.ΐ2. ίαρ.ιο. Οοκί, ηυοΗ ρΐβη»
ηυε ηοδ-ϋΐ* (]ϋ3ίΐ πιυ§ϊεηίο 1ί(εΓ2 οίαυ^ΐαηιβ Μ,
ςυα ηυΐΐυπι £Γίεςέ νεώοιη αάϊΐ. Αι Ν _)'υαιη- ν
ιΐβίη , <5£ ϊη βηε ρΓΕεαρυε, ηαζίι ΐίηηϊεηίειη ΐΐΐΐυβ
Ιοΰο ροηιιηί, ςυχ εΛ Ά,ριιά ηοδ ΓβιϊίΓιπι* ϊη οΐ3ϋΓαΐΐδ. 5ΐά άι Ν Ιιοο ΛΊάο , *;ί ίϊρβνα τηηαή ιαβ§
ίΗΠί ΐαηι βιανϊΐΗ ια [οηα > οΜΪβαηι βρ( α Ουμϊϊ
αμ ηιαίΑΐατη. ΙΙΙοταη» *ηιηι εβ μάλλιος, <[Μ Εαιϊηκ

ΐΜίΜαπΗυδ. Όξτκσιος, ηαι ΗοΓίεηΠϋί. χλήμης,
πάλης ,
ΟΙεΓπεηδ,^ΌοηΛϊΠϊ, ναΐεηδ. ■

'

νΐαϊψΐ ΟϊΛ*η)ηαήά χυλΑημ ν Αηχε β μ π*
νχη'φ βο [οην εβετεηάκη εβ ι*χ μ , τοΥ /3/ον , τον
μίγαν, τον φαύλον , <7«λ// τ<ίμ· /3/ον, τομ μί•^αν » τ<5/λ φαι/λον. Ηίί ηια^ιβή ρηηηηΐιαχηήη ,
*.
ΛίΜ" #« Λίώίςτώύ! , τφΐίκηχ , εαατη Ηαο ΑΥξα3·
>
ηιεηχο, ηΗοά ηΐίΙΙ* ά'ύϊϊο Ο'τμλ ϊη μ Ι-τα^ηι άφηαί.
€ητ ίΐ&ο ) ϊηψϋί ί& » ί>'κ Μ μ ηοη «β , 01η μ βη%ίΐηιυ, & χεγηιαηο (οηο, ψιαβ ύε ροβφαηε εχχχιτ·
ίαίο , εκηι ψ* ρηρήεΧΑΐ'ι ίιη^αχ τερα£ιΐΛΐ) ϊήΧϊνάΊηι«;? Σαΐίηι ηνιάαιη βηΓϊ, . ιηηιι'α ΑαίΙατ ΛροΙν^ΐί'ια ρΓΟ νείεπ ϋη§ΐ}« Ογκο^ε ριοηυικϊϊίιι } Ιι&ηί
ζσεάίηΐΗΐ') γ€ΐήΐΗ(ατϊοηαη εχίο^ίΧΑταηΧ, αά εχεηιρΐαηι & ίοα&η)€ηΐΛύΰη€ΐη χήαηι ϊηίερΑΐαΜ'ΐΗη ( ψΛ5
<νβοαηι ) ρτ&ροβχΊοηαηι 3ΐι , οοη , ίη , βρι8ΑΜίϊ> η
ιη μαηχε ιτα ΙαεϊΑ$ ηοιίαυίαγ, «πιρικο, οοιηπιεηοΐο, ίιηΒίΒο. ( Αί Ί1ΐ% Ιαη^ε ιηείίίυ (ο^ίχαη άιΙκφηΐι ΟτΜΑί ϋίετΑί ηεψιε Ιε£ΐΙηυ9. ηεψα αχτηα
Κοηιαηΰηαη α ρήηΜ ίηβΊχαιίοηΐ ιοη[νε$ε ΐεηιή.
Ιη ξ» ηοη ϊτητηογοτ, ψ/ΐΑ ηώΛ ϊη φι [οηβ'ύΊΐΗ,
ίΑίϊη'ι ΡίΑΐαετΗΚί ιχ> ηιιαηι ξ» άε βογηια Λυβογιιια.
Μχαηώτυιη Ββχιυηιιε ν3§08 ίιηίοο \'3§ογ ξ.
" 5ΊηύΙΐί τΑίίβ Ιϊχϊϊλ 7τΐ, άε ψΐΑ ΑηβηΪΗί.
ΗοΛίΠδ <^υ« £ογπι3 ^υ§ί «Λ, Ηβης είίϊα«5 Π.
ν
Κε&ιιΐΛ /»η? α>ηιη)ηηϊί εβ π, .ροβ μ [οηατϊ, κΐ
ΛΙαΗηιιηΐ)! ϊάηαε ΐίϊατη Ίη άϊνετβί ίΐιίΐιοηώίΐί ; Ττίμ•πω, <ι«αβ ρείίηΒο. ττομπήν, ψιαβ ροιηίιίη. 5οά
ϊϊ^ηΙα Ι)Μ ηα ΤΑίίοηε , ηεο αηΆοϊ'ιιαη »;γ<γ«γ. Νε(
ρεοΰΑίΗΤ ιη ξω, άε οΐίβι$ β^μχΑ ΑΗ/οηίια.
ΙίΙιεγ III,

Ρ

ΑϋΓσν

λ%6
^
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ΑυΓοηϊοηι ή Ρβ ΓαϊΙ>3δ , βιτο Οεςορϊυπι Ρ.
Εχ Κΐιο ε|ϋθ(1 Ογκοο πιιι(3Β}!ιιγ ίη Ι.3Πυιη Ρ.

οιγμα , Όοτ'ώιΐί , 8αη ; /όηαί αί 5 Ιαί'ιηαηι. Ρ'ιηάατΗΐ χ,ίβιΡηλον ηοηιΊηανιί , ε']υ!ΐ}«ε οάίο νεφ* άσ'η'
μνς εοηιροβιιβε άίαΐατ. Ό'ιοηγβκι Κύείοτ Κηο ατοίΙϊί; ύαηεηαε αίρεϊί , 6? ίατρ'ινοεε αρρεΙΙατ θτίΡ/ώίΓΗ..
Αίί'ιοί οτηηα οάεηιηί , Η βαεάαηεαηι ι'ι /ηΐ τ άεάεηιηί. Ηίηο αραά ίαααηνηι α&ϊο Ιϊηϊλ Ι)»)ηι αάν<τ/Μί ταυ , 'μάιάα {ερίεηι νοοαΙΟ/ια ωηιηι'φ. Εχ
Ζαϊιη'η ΛΙεβαΙα , ηε ίαααιη ηιιϊάΐΐη , βεάβϊιίαηι εβ(
4ίί, ιΐΐ βήΐ'ιί €αρε11α. ΈαΙϊμ α/ρεηηι ρΐοηαηηαί,
& ί» οοηιηιιβιιτα νετίοηαη ϊίχαηιαη. Ρήβΐ , Λιήίοηαη εχεηιρίο , ρυΙΐίΓβ, ιηεΓΟΓε, ^βρϋΙΓαΓβ, ηιεΓ»
ίαΐΈ. 5ε4 αάνετβαι Ίβοχ 'Όαϋάέ ίαείατ Ι)αηε ΐνετατη
Σίρ/ΐαα ψιεηι Ιε&ϊΐο. 8οηιΐ! ε)αί αρκά Οτ&ίο$ & Ιλϊιηοί Ιεηίί εβ, ηααΐίί ιη Ιι'α : Μίίϊ , ΡίΓο, νίίυκ;
&? καίε α%ηηί , ψιι αά ζ νεί α ίηβείΙαη{) ηααβ
£Ί§Π13 βί ΑΗΙ τίϊ§Η13.
<

ταυ ττεβροηάεί ηοβτο τ. Όε βοτιηα, Λαβοηϊια.
Μβΐϋδ υΐ 3Πΐβιηη3ΐη ίειΐνεηϊΰί, Ποε§οΓυηι. τ

Οίΐαηάο ροβ V /εηα'ιίατ <τ, ίαηι ρΙεή<\αε άϊαιηχ βηατε
ταυ αί <ϊ\ αντί ψαβ ανεΓ/. τάνταλος. αντωνιος ·
Τβηιίϊΐοδ, ΑηΗοηϊοδ. 5(4 )ιοο αΐϊυ , (οτίαβε ηοη
ϊηνηεηΐΐ άί/ρΙκ#9. Οηιλ Ίρβ ΟυλοΊ ΙαιΊηϊ -νοεαύαΐα
βιίι ώαΐαΆεήΙια «χαναηίει τ ροβ ν ιηί(^«)η τεΙΊ·
ψιηηί. τίςαμίντω, ηοη ΙεΛβπιεηθο , ηι Ίηθ¥<ΐα{
ϊηβϊΐΗΐϊοηΊΙ?ιι$ "ΠιεορΜί 'ΌΪάεη Ικεί , ιη & ίη ΟτλιΊ$

οαρπτ

ΟΑΡϋΤ

XV.

ΙΛΤΕΚΙ8 φΐ,χΐ,ψΐ, ΕΤ ΌΕ
ΡΙΟΑΜΜΑ #01.100.
Ρ«»Γ ηώ νείϊηί φ ηοη αΙΊίετ φη'ι άείεχε , αο Ια*^ ΐίηΗηι/. 5εΗ Ιιοι ηεύίο τφβ${ Ι,ΐρβΗί, αιιίΐοήίαϋ νεχεηιηί & ταήοηε, Ναηι ΎετεηήΛη»! Μαιι7ϋ! , ξδ" νι8οήακϊ Α$ϊτ Ιεηεκη [οηιιιη Ιηετα / η'ώααηΐ :
Α* Οτμο φ ΗϊΠΗίη & α/ρετιιηι. 1 Ρ1ιτΙ>α Τετεηϊιαηί
\ι#ζ βηί άε Ρ.
ΐΓπυιτί ίίιρβπδ <3βηΙϊΒυ$ 3ρρππιβηδ ΙίώΰΠυηι,
5ρΪΓ3Π)ϊηβ Ιεηί ( νείοΐ ΒΪΓίβ ΟΓβρνίΐεδ)
.
Ηίηο ΟΓε Γοη3θϊδ,
Ιάετη Ι'ψιεϊ εχ Οκετοηβ Ίη εα, ?«<« ρτο Ραη4α<η'ιο, αίι ΐεβεηι ΟτΛοιιτη ίττίβΐ $ ηαοά ρήηια?η Ιϊΐεχαιη
ϊη τΛοτηϊηε Ρυικίίηϊυδ, ά'κετε ηοη ρο^εΐ, ηαΐα «Γ
ΟΗίηήίιαηΗί Ίηηιύί Ι'ώ, ι . (αρ.
'υώετηεηύοη ΊΙΙαηι
/ρα»Μ ρτο/ετεΙ>α{ , ηααββ εβεΐ ΡβΗηάαηΪΗί. Ιάετη
Ρήβίαηΐίί άοοεί, αιιη αϊί, ί ΙΐΓίΓαηι ίεΓε ΠΐΏΪΐεπι
<φ Οικακυιτι. ΡβΓβ,
ί«?·/ Ουϊα ηοη ηχΐδ ε»
ΙϊΒϋδ ρΓθηυηΙΪ3η^3, ι» ρ 86 η. Ορίίηΐί, βιΙ>βύ(
Σιιβίϋ. Ρί§ύηΐυΐ· ιϊΒί 13ΒΪ3 , & ρΓείΓιπι ςυηι ηΐΓιι
^ΛϋοΙυηΙυΓ, ςυιη ϋΐικ! φ εχρππιϊδ ΓεΓν3ΐ3 νϊ ρ 1ίΙρΓίε <5£ 3ΓρΪΓ3ΐΐοηε ηοη ηε§1ε&3. ΛΙιιετ εβ\ϊη /
ίαύηο. ΕΐΊατη Λϋβοηϊιΐί Οϊμα Ιίιιεηι φ βοηαιη οβεη·
άι$ ί» ψιοιίαιη Ερ'ψαηιηιαιε , ίηη»εηίβ>ηατε 9 κί ΊΙΙαά
Ρα
ρΗί

•■
Λΐ8

<
ΟΑΡ. XII. ϋΕ ΡΚΟΝυΝΤΙΑΤΙΟΝΕ

λιίνξ» 'ίνχος. Ιτεηι αηίε κ» & ΐαηο ϊρβιη κ βοηαη*
Οαιηιηχ ιηάηετε. 7Τί<ρα.^χ.α , ηααβ "πίφανγα.» Μ(- ,
ίζΐΫώΗ}, & αΐϋ τεροϊαηι Ιιαηί ηχαΐατη, ψύα ρτοοαΒΊΙβ
εβ Οτ&ίΟί, β ρτοηαηΐϊαίϊοηειη τηιααβΊη: , ϊρβαηιηααηηε Ι'αΐΥΛίη /αφ ηιαίΑΐατοι, βιατ ηιαταηιηι ϊη συμ~
πληγάίΡίς, ρτο συρπλγιγά^ίς, συμπλοκή , ρτν
συν7τλοζύ, καββαλλί, ρτο ζάτβα,λλί, ηαοά ν
αηίε π, ξ£ τ αηίε β (οΰ,οοΛτί ηοηροβϊί, «ί ΐεβαίατ
Ώϊοηγβαί.
$εά ΐαηΐΐΐ)» αΐτεβ, ηί 7 β^αεηίΐΐαι ϊΙΙΊι Ιϊίετ'α 7»
ζ> Χ» ηιαιαήηί ϊη ν, αι ΰοηίταβ Ίρβτη ν Μαιττΐήι, βοηατη ϊΙΙϊοί
τηοΙΙηϊεηι ανιτ/αίϊ, εοηνετίαηί
ίη χατηηια , αβίαια ύΐα οϊώο^ταρηϊα γε^μία , ηαοά βεηΐ'
ρετ ν αηίε 7 * £ Χ τηΊχτα ϊη γ, ηιιαηι ϊΐα χυαΑΊι
ΟαζΛ : τό ν ««Γέ ττξό τκ 7» *> Χ» *> χάτΤ* » « £
7 σάζίτα,ι συντ&ίμίνον } αλλά φςίτπτ&ι «ς τον 7·
ται'ιοηε άιά ροίεβ ν εοηνεΐίϊ ϊη 7» «' Λήκ*ρ*
ϊρ/αηι 7» ^ίΜί ν ρτοηαηΐϊεΐαϊ ί Ροϊμη ϊρβιιη V βετ•υατϊ , & γ β οοοατήβεΐ ϊη ν εοηνεηϊ άεΜαΐ. Οαϊά
ϊξϊιατ ? ίΜ^κϊί <«/#«ί. Νετηρε ιιηα* Ηϊΰ εήατη εβ εχ
ΟϊΛηιηιαϊηοΐαίη ηαν'α. Ναηι <\αοά αά άαρίεχ 7 Λ:
ϊιηεί) ηαϊιΐ οΐ/βαΐ , ςαο ιηϊηαι ρτοηιιηίϊείατ α 0><β«ί>
«ί λ ίαύηΐ! ίη 3§§κ§ο , α§§βΓ, δ? »§§«οί Ναη
ταηιο ηίοΙίιοτ εβ άαρίϊιϊί 7 ρτοηαηίΐαίιο , ηααηίο Ιενϊοτ
εβ ΙΊίετα 7> ψαη% χ. Αι Οτ&οϊ ίΆκλησ'ια., Σαιίηϊ
ΗοςΙεΓια βα'ώαηι Η ρτοηαηΐ'ιαηι. Αα&οχ ΛροΙο£εϊκϊ
ρτο νίϊ. {ϊη£. <5τλ(λ ρηηαηί. Ν»η άεβηϊιηιιι , Ίηψαΐ , ηϊταή, ηαοηιοάο γ /αηεί ΓίίετΛοι νΰ , ψι* ηι~
ηιιϊί ρτχροηι ίαΐίΐαι Ιϊιίετϊι , ηεηιρε Τ6> 7> λ>
ζ»
β€ εηιιη [οηαη ροίεβ ύϊί Ιϊίεήί ρτ&ροβια , αιτ ηοη &
βτώί.

Εϊξ» ροβ ηιαίΐαι Λΐηίαξα εβ ΐΑηάετη ηοηηα'ιΐϊ ίκέϋηαηι, ίΐΐ ριιαηί αηΐΐ ρχ&άϊΆΑί ΗτετΑί , υίί· ·υ<τ«>»
' 7 ί ηεο >υεηιιη ν βήΐεηάηιη , ληγ [οηΛηάιιηι % (εά ν
ηηοάάΑΐη , βιΐιιΐΐεπηυηι «υοΜΓβί» α Νϊχιάίο , «ί Ο//««ί ΐώ.ΐ9' οαρ.ΐ4- 4«£1ύϊ εβ , ψαίε εϊιαχη ϊη
ΐιώώ ηοιηϊηύΐΗίί βη^υίδ, 3η§υΛίί, βηςΰΓ», ϊη'ϊΓερ^Ι , ϊηοοΓίϊΐ, ίη§εηυιι^. Ιη οπιηίΒυδ εηϊηι Ιιϊδ
ηοη νει·υπι Ν , Γε(ί α(3υ1ΐεπηυηι ροηίΐιΐΓ , »η^«ίί
Νί$ί4ίιΐ£ : η3ηι νεΓυπι ηοη είΓβ, ϋη§ϋϊ ΐηϋϊ^ο είΐ,
Ν3Π1 Π 63 1ίΐ6Γ3 εΙΓεΙ , 1ΐη§ϋ8Ε ρ3ΐ3ΐ11Π1 ΐ3η§6Γ6ί.
Αάάαηίγ νΐ δοί αάαΐαηηαηι η α νιτο & ζεηιι'ΐΜ
4Ίβϊηξ,«ετηΐ4Τ , άφ&ηΑίΗΐη- β'φ α Ι'ώγατϊα βρεάε α
£οτηια ΰαηΐ)η<£ , ηοη ηινίΐαηι Ανα'.ηΜ , εχ ηκα ροβεα
Ολκιμα /εοεήηι > & ^αΓι^ηϊ αίΑΐη β&ατΑΐη Ιηΐΐΐ&
Ιίαψε βιιηηΐΛ ίαηάιιη \)«ί χεάχί > Ίη ρνοηνηίΪΑΐϊΰηε
ηοη
νιήμιη ; βά ίη [αϊρήοηε, ηοη εηίηι βήΐεη'
Λκηι βαηιηια , [εά ν, αϊ ρκρίηάε /αΐβαηί εβε ϊε^ιιίαηι
βψΑ ΑΐΙαίαηι, ν ηηΐε 7»'&: 3'13δ ϋίβΓ»& ηιί§Γ»Γε
ίη 03ηιηΐ3% & Γοη3Γ£ ιιΐ ν, ηοη εη'ηη ηι'<ξΐΑτε) βιά
ηιαηεη , ΙΉει ηοη ·υετι<ηι ΊΙΙαά , ηαο4 άκτη ρτοηαηααί«Γ, Ιϊη£ΐια ρΑίαικηι
[εά Αΐϊαά ηαοάάατη , αΐίετϊι*ι , \ίίβ ηοη Ιοηχέ άιαμτβ βηϊ ξί ηιο4ί. Η<α β
αιϊ Ατήάέηί » >ί αηιρΙίίΙαίΗϊ Ιχεί : ηιώι ϊτηρϊοΙαΗΙε
Αΐάάιχ Οτ<£ίθ! Αη§ε1ϋηι , <υο(α{[( Α$&ε\οη. Ετ »κτ
βοΐεηί ηοη εβ } «ί νοίΑΜητη αΐιηηοά Αΐιίετ βη\>Αΐαχ^
& Αΐ'ιίη (βεΐαίΐιη αη ηοη ΘλΙΙκα ϋη^ΚΑ ηί$ εχειη■ρΐ'α εβ ρΙεηϊβϊηΐΛ} νι ρτοϊηάε ηύϊαηάΗΐη ηοη βιΛ α~
ίαηιβ ίη ΙιΊί άύϊιοήύ>α$ Οατηηια υΐί«» τ« η> (ΉΙιεΑϊ.
Οαοά β ^«ίί ρετΪΜΑαιεγ (οηΐεηόαΐ, ν'ιϊιο/ε βήΜ
ϋαιηηια ρτον, ίκν» &«( «ο» ιοηχεηάεττΟ) άαηαηοάα
(οηαάαί ίρβκιη 7 β>ηακ αί Ν9 βνβ νβηην , βν«
- ΜΑ
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ίΙΙαά ΝΪ£ΐά'ΐΑηΐίΐη> ϊηΐετ ψ& ίατη ίεηκε φ ά'ιβγ'ηηεη ,
«ί »ί ηΗίάαη ίεηαει βηε εοτροτε ·υ'ιί£ βηΐ χεηιιιοχα
& ΐχΊΐιοτα , φϊ&ια (οίεηί φ ψ* Οταηιηιαΐ'κ£ ϊτ'κλ
&? βρϊΠΛ..
\ '[ ^
ΌιΙίΛ βοηαί, ηΐ ηοβηηη Ό. βοηο (}αοάαϊη ϊηΐετ τ
& Β- ιηεάίο. Λ'λος, άβολος, (3ο!υδ, »Βδηυε·
«Ιοίο. Βαίίί ίηιε&ηιιη Β ίηοοηιιραιηι ϊεύηει βαιοη
βοηαιη. Ααβοηϊιιι.
Νοη Γοπη&ιη ; λ\ νο«ιη ϋεΐίκ §ειτο ΚογπιιΙευιη Ο.
^/
ΑαίΑκηαί Βιπάοϊη Ληηιϊαί'αηΐΙιΐί ,Εφ&ίαηϊί : Ιπιδ
Κοιηυίευηι Ο εΛ νεπιπϊ & νεΙυΛϊίίΐπιυηι ϋε1ΐ3.
Οι*2Γε <:αίΙΐ§3Π£!ύ8 εΛ ΑυΓοηίυχ. Νοη όρια η!1α
€αβ'ι<>αιϊοηι , ηιι'ΐΛ Ακ/θΜαι τεβρεχΊί αά ΌεΙϊα (κο
χνο, & ηιϊιΐή! βεοαία άηχε αβϊαηιήι, ηαοά α. ηββτα
Ό. β&τπΛΛ άΙβτερΛΙ, αχροχε Δ. Οεη/ατατη Η»ηε ίηΐήίετε ροΐεταχ νεχαβ'φηαιιη ΌεΙια ΛΕ$γρχί , ψιοά ηοη α
ηοβη Ό.βεά *1> Ιιοϋεϊηο Δ ηοηιεη ύαόεχ.

• ΟΑΡϋΤ

XIII.

ϋΕ
Ζ«τα, Θητλ, ΚατττΓα, λάμβ^α.
κ/^<τα *§ιήηΗ! ηο! Οετηιαηϊ, ίηηα'ιχ 5βΙ>Μ£Ϊιΐί9
ρετ τσ. 5/ί & <3τ<« , ηϊβ ηιιοά Ζ τηοΙΙϊκί ρτοηκηήΛηΐ ρετ <Ρσ. Οηχ ζαη([α βύχ αιγ Οοήεα &
ΜοΙκα ίϋαΐείΐια,
ίΐΑηιροβύαηε , ρτο ζ «βατρα

<ν'α σεΓ, σ<Ρίύς Β σιΡνγός, γη ζίύς, ]υρρίΐει·.
ζυγός, )α%ατΏ. ΟύηΐΗΪΛηο ζ Φ υ αραά Οτλοοι
ηιιΙΙ<£ άηΐάιΐί βρταητ. Εί αρργοί/ο, τηηφ Μρβιΐί.
Ειβ ΛρρΊιι$ Οίααάίιυ , (βαρεΙΙα ϊφΗ) ύαρΰ Ιιίηαιη
τφτηϊιάαήί , . ψοά άοιη εχρΠΓηήιιι-, πιοπεηΐίϊ
ίΐεηΐεχ ϊηιϊΐεΐϋΓ. Ό( ήιιι β£ΗΤΛ Αί*[οηΊίΐί.
Ζε(Λ*3«ηδ, Π ΓϋΓ§3ί, επί ηοΐ* <]\ιχ Ιε§ΐ(ιΐΓΝ.
ΟΙ'αη ΙμΜ , Ζίία ηοηάατη Ίη Σαΐικιη Αάηίιβο , /βίβ
()ια ηβιτραύαηΐ Ο. ηατη Οεΐυπι άΉόαηί1' φ:εηι
ηιιηο ΖίΙυιη νοοαηί, ΐιβι ΛΙατηλπο.
φ ργοηιιηήαηάκϊη ιβ «ΐ ιΗ , βοαί Ίη ΰα^αηκο
<υΜα\>Ηΐο %\)\νί / α Οϊλοο θίίξ, ίεη; Ίιαη ^ΙμΐΓ,
α$ύ(>α.> μηαζ. ΛΙαΙϊ ϋοη$ηηάίΐΗτ βοηηι ήια αυη
τ. Όΐ /οτηια ΛιιίοηΊια.
Αηίϊδ ςίη&3 (ΙοίΒυδ επί αιπι ^Ό^3 , 1ε§ε5 θ·.
Τπηίβα εται οΐ'ιηι \)Μ Γιίιτα , & τηαΐι οηϊιηϊι Ίη )ηιΟ·
(μ , ([ηια ιταΐ ηοΐα αηάίηιηαϊϊοη'υ, και τ« 3-ανα«Γ8, ΏΐΟΓίίδ, & Ίη ΕρΊίαρΗΊί είΊαηι β^ηαΐαίιΐϊ^ Μκφΐατη 'μιη ηιοηκΊ Ίηάΐχ, ΛίαηίαΙ. ίώ. τ
ΝοΛϊ ιηοηίίεΓϋηι (]ΚίΕΐΙοπ8 ΟϊίΙποε Π§ηυιη?
ΕΛ ορεΓ3Ε ρΓεΙϊϋΐιι άϊΓςβΓε ΤΗείβ ηονυιη.
Τιτβιΐ! 5αητ. 4.
Εϋ ροιΪ5 ε§ ηϊξτυπχ νίΐίο ρΓεβ§εΐΐ ΤΗεΐ3.
^ίαβοηΪΗΐ Ίη ΊηιριΐΐΗΐη Εαηιαη. '
ΜϊΓεΙΙε (ΙοΛογ α ΐίΒΐ βί οΒΠτοεηο.
Τϋυιη(}υβ ηοπιεη ΤΗεΙα ΓείΗΗδ ίΐ§ηβί.
Λίοτίαη ύ ρηοΑΧητ , ΐη<]«Ί( Ώρβια , & ηιιΊάαη λ
Ιαφιβο (ίΑ^οχνηΑ ιβ Ίη ν εοηΐΐΑΆα) & Αάβτ'ώΊ αΛ έε/αηίΐι
ηοτηιη ορίαΐ Τ\κια. ΕχενηρίΑ ΕρΊίΑρΙήο'
ΤΜία αφη ΙΊρβΉί Μ. άερηηΗηααι. (αρ. ι*.
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Ροηί> «τ άεβηίΐ'α 3· , 'ϋα νΐνεηή«ηι ηοηίϊη'ώκί
ρηιροηΐΐταϋιτ α ΐεβϊϊ ν'ιιχ αάΐιιιε άκγαπι-,ί. ΕχετηρΙα
(αρρβάϊΐαΐ ιάεΜ Σίρβνί. Ιβάοτιιι <μγ \η ΙτνυϊίΐιΙΪ! ,
ηιιιΙ>ι<} ητιΐκατη ηοηιΊηα εοηήηεΙαηΐΗΤ , τ ηοί&η ϊη εαρϊΐε νηβαιίϊ ροβίαηι , /ηρεγβϊιεη: ώβχηαη : 3" νενί
αά ιιτάιΐϊαήίΐ!(ΐ«ΐ άε[»ηίΙι ηοτηεη βοίετε αρροη'ί. Ιηιο
ΛΟίϊφά, βηώά ού/ετνατα ηαϊΑΐαηνε άϊ^ην,η* ιη ενοΐνεηάίϊ Ιώτα γερεήβ'εηΐί ϊά βξ,καΐανί αρροβία Οι&ζΛ
ϊχίΐτα, %■> ααι ίαήηα Σ. ηααηιιη ιΙΙα "Χςνς-άν λη( Χςή'
οιμον > \)<ζ( 1»ϋ(1αΒΐ1ο βχηίβεαίαι. Οοηηα ειίαηι βα >,
^ «<« ΊηψούαΙιαηΐ , Ιϊιεχα θ· άεβ^ηαίαηί. ΞίάοηΪΗί,
ΙΛΪ, ερίνοΐεΐ, εχϊΓβΐϊοηί

ΕοάξΜ βρεϋαι νεγβα Ρετβί ραηΐο αηΐε αίαίιιι, Ιη,
βρτα άϊάο νιτβ Λιιβηύ άαο ςατριί Βητάο: Ρήηιαηι^
<{ν,9ά ΑαβοηΐΗΐ Τίΐί ργο ΤΗεΙι Ιε^αι. $1€κηάίΐηί ,
ν'ηβαΐαηι ϊΙΙαμ αηβί
άηίΐαηι, ηοη εβι ^οιβ>
<\ηϊα ]οΐ3 ετεΒιιηι εβ ; })θί ανατη β$ηηηι ]αεεί.
Οααιη τϊξϊάε ανηηια. Βητάο. €»τ ϊη νετ;α ηκηίετϊί
(ατή ατέΐϊ* άενϊηόΐο ηοη Ιϊαιεήί Λιιβηϊο αά αροεορεη
εοη/α^ετε , Β %οια 'μεεη! » $οία βηρΐιειίεγ Λρρε11*τε ί
ϋαρεταί ηΜοηΗΐ βτοηΐεηι Βκτάο, ηαοά Ααβηιη$ ηοιηιηα ΙχίεγΛτατη Οϊ&οαηιηι άεείϊηατ , Φ ηκϊάενι ΐετ'
ρΐηίηο βεηεη, ΟβιηπίίΕ , Όε1{3Ρ , ]οΐχ. 5εά εχ
Ι>οο ηιοτε βϊ &ν'ι βεεϊί. Όετ ιιεηΪΛηι Βατάο , ργΛίετ·
ί'νηΐ) ί«»; Μμ$ εΐίΐρ*, β οηίρα
Ά*(οηιια ρΐιι·
ψα βοί'ιο! ηΛΪίΑί, Νεο βίο , αΐτιιιη νεηαβϊϋΐ βχ %
ίιαηο ^τταίνα> Βαηε 5ςΗειη3σι, ρχο Ιηοι 5νπτια,
*βί ζ&αχα άκετε , ρτοαί υείετεί βαάεΙ-Ληί , αη Ηαηί

•

Καρρα αΙ> οιηηώιΐ! βγε ϊηοοηαρΐε ρτοπΗΜίΛίατ ,
τιοη /οΐχηι αηιε οοη/οηαηηί , χλίτττω, ακμή, χ,νίσσα, 3 Κξασίζ > ξ#ί. βεά ειίαηι αηΐε νοίαίε* & άίρΒιΙ)οη£θί, καλές, κόμη, καί καΐσαξ, & Ιη\βηε άϊΆ'ιοηίί ί'χ, α ΟτΛΟί αά, ΣΛΐϊηα ιιιάεηι ηιϊ^τανϊί.
Κβρρα £υίΐ ηυοικϊαπι Βοεοΐΐβ, ηυηο Γ.»ΐίυΓη χ.
ηοη ο\> ν[ίΐηΐ) βά ο!> Ιΐίχιιηι Ίη^'η ^ϋρβια : Οπϊαϋ
& Ο^νκιη ε)ια$ ίαίϊί [ηρετηιιε οίιϊτε ροβΊιηί : ηεε
ά'φηιηΐ. 5οηο
νετο & χεηηαηο [οηο Ιοηιιογ)
βά [οία [ρεύει Ργ'ιβίαηιΐ!: Κ &: 0_Γ|υ3ΐτ>νι'ίί β§ιΐΓ3
& ηοπιΐηβ νί^εβηΙιΐΓ 3ΐΪ£]ΐΐ3£η ΙιϊΒργο ουιη Ο γΙϊΕίεΐΐηΐίβπι , Ιίηιεη εχηάεπι ίβπι ϊη ίοηο νοαιπι,
<^ϋ3ίη ϊη πιείΓΟ ςοηΐΐηεηΐ ροίεΛβίεηι. Τεγεηύα·
η»*.
ΚεΐεΠ ηίΐιϋ Κ ρποΓ Γιί , 3(1 Ο^η £.
Ιΐαηηε & Ο^ηοη ίαηι ϊηΐετεβ ΙΐίετΊί, ηηαηι β*
ρεγεβ. Οαγ εηιηι Ο ηοη (αηι αά ή*$ νκειΐ ΡηΗ
οΐιηι. £εά νϊβηι Ηαηο αάάέτε , ηαοΐΐα « (εφιεγεαιγ
(ηεηαε ώιΐίϊ) αά εφάιηάιιιη ρϊηξίί'νιτεηι 'ιΛιαη βοηαηι.
8εά άε Ι)οο ρΐιιγα Ιλρβια. Καρρα εεγϊέ <νϊχ ατηρίπια
Ιοαιτη οΐ/ίίηει ιη Ιαύη\$ άιίΙΊοηϊΙιια. £ί 'μγη οϋηι Αα/οηίαί, ηοη ηίβ ϊη ίτ'ώια ϋβ'ιοηϋιΐί α^ηονϊί \ιοί
ηχτβα
/
,
"
Ηίες ΪΓΐΒ.ιΐδ ίη Ι,αΐϊο Ιβηώηι κΐώϋ ηοιηίηϊ...'.·> Βιΐδ Κ.
ηιι<ε
όχ.
βοηι
ψ»*

εχ ηιεηίε Οαρε1ΐ£ βιητ \)χε ΐτ'ια: ΚβρΐΓβ. ΚβίβηΚίΐιιπιηίεε. Ο^ίεταγη (κηι Κ ζ)_& Ο ΐ)ιι$άεη*
βηΐ, β νεϋί εβεγαηηιγ , Μης /αίίατη εβ, βί
ίΛ\Μ ρετ ΰ αηι Ο^βίϊΛαηχ , Θτ*άβ^ηεηΐ ρετ
βΗτη
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βίαιη Κάργα. ΤοΓηυ.-ιίύΒ, Ύοοκύα.'τος. ΑηυίΗϋδ,
Ακίλιος. Αςυΐΐβ, Ακύλας. Ουΐηΐϋκ , χοϊντος, <νιΙ
χ,υιντος. νείΐΤΛ ηιοηκηίΐηία : Κ Ο Τ I Ν Τ Ο 2.
λάμβ<Ρ06 βοη*( «ί £. ΕαιΊηΜη. λύκος , 1υριι$.
λίίβω , ΙϊΒο , /ΉαηιηΗβ ^ιηηΊηΐίηι βοηιαη βία 'νηχεχτιιηι ηΐιηιί.

Ο Α Ρ ϋ Τ

X IV*

ϋΕ
ΧΙΤΕΚΙ5 μΰ>, νΰ, ξΓ, πΐ, £», σΐγμα,
ταυ.
Πρβίί* άί ΐΛΐ'ιη'ί! Μ & Ν, Ιιοο & 'αά Οτι*
ι*ί μ.υ & νΰ ΑαοϊΗϊηοάατί ροχιβ: Μ , ηιυ§ίεηίεπι ίΐΐβπι 1ηεΓ3ηι, οπιηεδ Γε&έ. Ν, Τίηηίεη·
Ιεπι οωηεδ Γε&έ. Ιη Μ ηη&α Ουμα νοχ €χϊ(.
Λαβοηϊια.
νοοΐΒϋδ ϊη Ογ3]Ϊ8 ηυη^υαπι ιιΐύπΐϊ ΰοηΓρίοί»
ϊιιί Μ. ,
·
ΟιύηήΙ'ιαηιΐ! Ιώ. ι ζ· οαρ.ιο. Οοκί, (\αοά ρΙβΓ2»
ςυε ηο$ ΠΙ» (^υαΩ Γηυ§ϊεη(ε ΙίΐεΓ» ςίαυιίϊαΐϋχ Μ,
ςυ3 ηυΙΙϋίτι £Γ£εςε νεΓΒϋΓη αά\Χ. Αι Ν ^αςαηιΐβσι, &ίη βηε ρΓεείρυε, 0]ΐΐ3ίϊ ίΐηηϊεηίεαι ϊΐΐίυϊ
Ιοςο ροηοηί, ςυίε εΛ *ρυ<1 ηοδ Γ3πίΒπΐ3 ίη ςΐ3ΐιΓυΐίδ. Βεά ά( Ν Αοε 4<^ο , αιί ίϊρβια; ηϊααή ηιι,
(πηι ίαηι βίανίΐετ £Α [αηα » οιη'ιβαηι βρ€ α Οταοϊι
4ΐΐί ηιιΐίαίαιη. 1ίΙοχα\η «ηιτη ιβ μάλλίος, <ιμι Σαϊνηη

ίί»<ίΜαη1ίϋ8, Όξτκσιοζ, φή Ηοτίίηίίαί. χλήμν\ζ,
Λωςα,ζ) ζάλης > ρτο Οεπίΐηδ,^οηΐϊίηδ, ν^Ιβηϋ.
ΈΊεήφιε Οϊανητκαήο τυαΛηπι ν αηιε β μ τ.
ϋΐη'φ β$ βη« ί§(τεηάί»η εβΐ μτ μ , τόν βίον , τόν
μίγαν, τον φαύλον , <7»<</? το^/λ βίον, τόμ μΐ•χαν* τόμ φαΰλον. Ηοι ηια^βή ργοηιιηηαίΊϋηίί >
<//ο/ ΛΙι'χϊϊώαι, τφΙΙαητ, εί'ιαηι ύοο αγ^α*·
ηιεηιο, ηκοά πιιΙΙλ άίίΐ'ιο Ομα ϊη μ ΙαχΑΐη άεβηαί*
€ητ (τ&ο , ϊηψίιχ ίΰί , Η'κ νίί μ ηοη εβ , άβίί μ βηριηπί, ξ# ££ηηαηϋ (οηο, ψιαβ </<? ροβί'βιοηε εχτιΐϊίαίο, εατη ψϊ ργβρήΐΐαή ίιηρμχ τεριφΑΐ*, Ίηίηι&ιη>ι/ι ί Σαίϊηί ηΗΪάατη β'ιύχ , . ιηηυίι Αη&ου ΑροΙα^εί'ιά ρΓΟ νοϋεπ 1ίη§α2Ε Ογβεοφ ριοηυη<:Ϊ3ΐυ >
ζοηίϋηιιΐί') ρεΐτηΗίαήβηειη ΐχίο^ΐίατκηί, αά εχιτηρίαιη & ίΟΑρικηϊΑύοηΐΐη χήηηι ϊημρΑταύύΊιιηί ( φα!
«υ»ί/ί#ί) ρτ&ροβΐιαηΗΐη 3η, ςοη, ϊη, βριίΐαηίεί,
ηα* ίη μ αηίε ιηι ΙκετΑΐ ηιαίαηίϋΐ, «πιρυΐο , οοπιπιεηΗο, ίπιΒίβο. , Αΐ ίΙΗ Ιοηχε ικεΐΐα* ζοβϊΐαη 4εΙν'φηί, ΟτΜΑί ΗίετΑϊ ηεψε Ιε£ΐί>ιυ9 ηεψιε αηηα
Κοηιαηϋταηι α ρήτηα ιηβΊιαι'ιοηε (οη/αεβε ΐεηεή.
Ιηζί ηοη Ίτητηοΐοτ·, ψΗΑ η'ώϊΐ ϊη ε'ρα /ΌηΒ<νΊΐΗ,
ίατίπΊ τηαΐαεϊίΐηί ίχ> ηηατη ξ* άε βοηκα ΑφηίΗί.
ΜχΛτχάϊααχ ββχυδ^υί ν3§08 πηίΐϊίί ν3§θΓ ξ.
' 5ϊηιΊϊΐί ταιΊο Ιίηϊχ 7τΐ, ;άε ψ»Λ Απβιύια.
ΗοΛίΗδ €|ϋ* £οπϊΐ3 ^υ§! οΛ, ηβης «ίΗα« Π.
^
Εε^ηΐΛ /ετν ίϋΐίΐτηαηκ εβ
, #οβ μ /οηΑκε, «Γ
,&Ιαίίηιιιη, ίάηαε εύαχη ϊη άινεγβ: άιΆιοιιΛια : 'ηίμντω, ψαβ ρείηΒο. πομπών, %ηαβ ροιηΒίη. $εά
π£ηΙα &*α ηεί ταύοηε , ηεο ΑΗϋοήιαη η'ιύίιιτ. Να
φεαΑϋΐγ «« ζω, άε οημι β^πη ΑηβηΪΗΐ.
ίίΐιετ III.

Ρ
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ΑϋΓοηΐυιη β Ρβ ΓαϊΒαε , βΓΟ Οεςορΐυιη Ρ.
Εχ ΚΒο ο|ΐιο<1 Ογϊεοο πιυοΒμυΓ ίη Ι^ύανα Ρ.

ϋϊ^μα , ϋοτίύια , $Μ ί [οηαί ηϊ ι Ιιύηιιηι. Ρ'ιη·
άαηΐί χ.ίβ<Ρ»λον ηοηήηανίί , ε)ν!([Μ οάιο νετ/α* ασί^μας εοηιροβιφ άϊάίΗϊ. Ό'ιοηγβκί ΚΙιεΐοΐ ΚΒο αίοΐΗί; Ιιαηοψε αίράΐ, & ΧιιχρΊ'νοίΐ αρρεΙΙατ θ-κΡ/ω'ίΓ».
Αίΐιά οιηηεί οίίσιιηι , & βαεάαηεαηι ει βίε τ άε·
άαηηϊ. Ηιηο αριοί Σαάακιιηι αίίιο ΙΊίετΛ Ι)»')ηι αά•υετ/ΐίί ταυ , ]ΗάΊάο βερίεηι 'ΌοεαΙΛαι ζοηιηι'ιβΌ. Εχ
ΐΑΐϊηΊί ΛίεβαΙα , ηε Ιίίεϊαηι ηιιϋΐηι , βεάβΐιίαηι εβϊι
4»ί, «ί βτ'ώ'ιί ϋαρεΙΙα. Έώ'να αβρεχΛίη ρηηηηήαΐ%
1$ ίη εοηιηίιβΊιτα 'υεήοηιηχ ηχαηχεηι. Ρτφί , Αιύίοηιηι εχεηιρίο , ρυΙΐίΓε, πιεΗΒΓε, ^Γβ ρυΙΓβΓβ , ιηεΓΓϊΓε. 5εά αάνετβίΐί ϊβοί ναϋάέ ιαείηϊ Ιΐαηε Ινεϊαηι
ίίρβαι * ηαεηι Ιεχίΐο. Λη«ί ήια αραά Οτμο$ ξ# ίαΐιηοι Ιεηϊί ε/*, ηιιαΧίί Ίη Ιι'α : ΜίΓι , ΡίΓο, νίίυκ;
& καίε α&ηηί, ψϊ αά ζ νιΐ ϋ ίηβεέϊιιηί, φιαβ
ζ[%μι$βι αιΐΐ τΓι§αΐ3.
>

ταυ τεβροηάεΐ ηοβτο τ. Τ)ε βτηϊα Λφη'ιια.
ΜαΙυβ υ( ίηίειηη^ηι ίειΐνεΓΙίςε, Πςε§οίυπι. τ

Οααηάο ροβ V βεηιιιίαγ τ , ίατη ρΐεήψε βίΛηί βηατι
ταυ ίΐί α", αντί ψαβ άν^). τάνταλος. αντωνιος ,
Τβη^ΐοδ , Αη(1οηίθ8. 5ιά ηοί αΐίίι , (οηαβε ηοη
ϊηηιεήά ά'ιβρίκιΐ* Οαϊα Ίρβ ΟτλοΊ ΙαιΊηί νοοαίηία
βιίι ώαταίΐεήίαί εχαϊαηιει τ ροβ ν ϊηίε^ταηί ιεϊιψιιιηΐ. τίςαμιντω» ηοη ΙεΛίΒίεικΙο , ηϊ'ιηΟΐ&ειι
ϊηβιΐΗΪιοηιΙ>Η5 ΤύεορΗΊΙι -υίάεη Ικεί , ιιΐ & Ίη Οτλι\$
ΙιΙοζίί /«π* άν'ιΐκ»

ΟΑΡΗΤ

ΟΑΡϋΤ
ΡΕ

XV.
,

\»' · ·

ΙΛΤΕΚΙδ φΐ,χΐ,ψΐ, ΕΤ ΏΕ
ϋΙΟΑΜΜΑ ΜΟίΙΟΟ.
ΓΉηί ηώ νεΙ'ιηΧ φ ηοη αΗίετ εβεη'ι άώεη , Λί Ια*^ ύηπϊη /. Βεά ηο$ ηεήχο τε/εΐΐίχ Πρ/ΐαι , αΐίέΐοήίαχε νεΐεταηι & ταιίοηε. Ναιη ΎεχεηήΛΠία Λίαατηϊ , & νιβοήηαί Λ£ετ Ιεηεηι [οηαηι ΙΐΧετα / χτϋιηηηΧ :
Αχ Οτκεο φ ΗίχΧΗχη & α/ρεταηι, 1 ντύα ΤεηηΧ'ιαηί
ΙιαιΟ βηχ άε Ρ.
Ιαιυπι ί!ιρεπ3 ^εηΐΐΒικ βρρπηιεηδ ΙαοεΙΙυιη,
5ρΪΓ»εήίηβ Ιεηί ( νείιιί ΗΪΠ» Οη^νίΐβδ)
.
Ηηπο οίε (οηζ\>κ.
ΐΑετη Ιι<\νιεχ εχ Οϊεετοηε ί» ια9 ηΐ(<ε ρτο Γαηάαη'ιο, ιι(α χεβεηι Οτέοιτη ΐη'φχ , ηαοά ρήηιαιη Ιίιεταιη
ϊη ηοηϊιηε Ρυηίΐίηϊυδ, άκετε ηοη ρο^εΐ, ηαία «Γ
0ΗΐηίϊΙΪΛΠΗ5 Ίηπίύι Ι'ώ. /. ΰαρ.
ηχΐιεηιεηχ'ιοτε ίΙΙατη
]ρήια ρτο{ηεΙ>αχ , ηιιαββ εβεχ Ρβιιηάαηίιΐί. Ιάεη
¥ή[άαηια Ηοοεχ, ί««» αίχ, ( ΙήεΓαηι Ρετέ ίϊήιΐΐεπϊ
φ όίΒΕοοΓυιη. ΡβΓε,
/-^Ουί» ηοη πχϊδ α
Ι^Βϋϊ ρΐΌηυηΐΪ3η^3, υ( ρ & η. Ορίήτιβ, βι^ροιί
Σιρβιΐ!. Ρί§ϋηΐυΓ ΐϊΒί ΙβΒία , & ρΓείΓιπι ουηι ηί!»
ςΙβιι^υηΙυΓ, ςυιη ίΐίικί φ εχρπηιϊδ ΓεΓν3ί3 νϊ ρ 1ϊίεΓ2Ε & βΓρΪΓίΐΐρηε ηοη ηε§1ε&3. ΛΙϊιβτ εβ.ιη /
ίαΧίηα. Έχ'ΐΛΐη Αηβηϊμι Οτ*εα ΙίχχετΛ φ βοηιιιη οβεηάιί ϊη ψιοάαιη Ερϊ^ταηιηιαχε , ίηηιιεη$ {οηαι ε , αχ ΊΙΙαά
Ρ 3
ρΗί
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ρΗ> /»« ρΗο , ςη» βίειηια πή ϊη ϋίγο *&οη* Ε*β
ηιαίίί (ταβϊιΐί ρίυϊ, αΐ'ά Ιεηϊ»! ή ρτοηαηι'κηι; ΜΜτί
/»ί»ί, ψΪΛ ρηηΗηϊίΛΗάιινι ηι ρ
I) ακάϊαίητ.
5«ά 9»<4 άι ΧϋίΐΑ Γ [ηηιο εβ % αάάατη ύϊφάί άε
Σ>ί£αΗΗΝΛ ΛϊοΙμο, (αρα '&ώτ* ηαηύο αρκά νείετα
ΟτΛ)η»ιαή(05.. ΩϊάΐΗΤ ΌΊ^αιηπιλ ; βειι Ώίξαηιηιοί »
βεα ΟίβΛίητηοη , α, βξίπΑ , ηοη α βηα , »ί ϊείϊε άοεεί
Πρβω; Ρι&α ιβ εηιτη ία ■} ίιτνεήιαη, Η ίβ * αί
ΟατηηΐΛ Οαηαη,ζ [ιιρετροβίΐιτη* Έτταηίηιιε ίΰ»» <[ΗΪ
(ρεάε ί«»ι Έ βιηύαη (αάπη(> 1£ β ηα'ι ΑΜίηναΐκη»
Οτλ*ιηαύίοτΗΐΗ Οοά'κιι ^λυκ ^ητλτ» ρι^εταητ ; ϋ
αηιηάαύοηε ε%εηι. Νεί εν'ίηί'ηατ /»ι/ί εχ Οκετοηε ,
φ«ί
καηο ερί/ΙοΙαηίΐη αάΛιήαιιη, /«ηάαη βιιιη
Γοτηύαηαηι νοζ»ι Ηίβαηιιηα , ηποά ηβιηεη εβχ αΙ> /
ίηάρετει. Νοη εηίτη τε[ρεχιΐ αά [οηιαη , /?<ί 4<ί _/ϊ^βΜΜ) η»£ αΙ> β ηοη λΙ>'»{ ) ηϊβ ιηνεϊβοηε. Όϊβαηιηια
Ηοε Α,οϊκΗΐη ίκΗκχίί Ίη Εαήητη ΟΙαιιάίιΐ! ΙηιρετΑίοτ.
ΙΐΑηκε ϊη ΟίΑαάϊαηί Ιτηρεηΐ 1,ΛρΊάώ<:$ ηίΛΧΪηιε *ρρατεΐ.
Τ>Ι^Μ ΑυθΙί5ΤΑΙ. β ΑΜΡίΙΑαΙΤ.
ΤΕΚΜΙΝΑ^ΙΤαυΕ» />ι·α ϋίν* Αϋ§νΛΣε.
Αωρϋινίί, Τεπηίηανίίφκ.
,ίίί
ΌΪ£Α?ηηΐ£ βη»ί &
Ρήιηο:
€εηιιτη αΙΉικαηάο ρτο αβρ'ιτΑΐιοηε I) αραά ίαήηβιί
ϊίεηιφιε ρτ» Α(ρεη> βρη'ιιη αρκά ΟτΑίβί νβιΐϊρΛίαηί.
Ηιηο 'ύα ^γγοι», ·£<*(1ι»5 , ^εΐΐη», ρτο Ηϊγοιι5λ Ηα<3υ5 , Ιίείεη».
4/>»<ί νϊβοτ'ιηαηι ^άμ^ξεί > ρ/ο
ίΙμα%α. Αρηά Ρτιβ'ίαηκη
^γο ». Εβ (μτη &
ρτο Ιεη'% βριταπ ροβανη εβ » εχετηρίαιη εβ ϊη β&ϊν,
ρτο άάν , Λ/>«</ εηηάιιη Ρήβ'ίΛηαηι. ΛΙϊηααηά» βίΐΗί ΕκρΙιβηίΑ ξΐΛύα ΙΊιεή$ Μεήείίιιη» εβ , κί »η Τ«ρβί/β Ρείρΐήι Β}ΖΑηχίιιηι ηαη]Ια(ο} αριιά ΡτίβΊαηΗΐη^
ΔΗΜΟ

ΛΗΜΟΦΟ^ΛΝ 9 ΑΑ^ΟΚΟ^ΛΝ,
ηιορίιοοη, ίβοςοοη.

Όε-

€&ίΐύτη ρτΛΟΪραια 6? οτ$Ιίτήτηια ιμ$/οηια /«/Γ ,
«ί κ οοη[οηΛηύί ηοβτχ. Τεηηϊηΐί §οαιιηΐί αιχ : Ηβης '
ϋίειαπι υ ςοηίοηιηιίδ νϊςε ίυη§ί, & ροηϊ ρΓΟ
ε», ςυ3Ε 6ί
.//γ ί»«» ϊφχ'ώκ Πρβπί, »ο«Ρ,
«Γ νιιΐ&ο. Αηη*Η5 Οοϊηαηυ. ΕΛ <]υ£(ΐ3Πΐ ΠίεΓ3
ίη ^ 1ίΐ6Γ3Ε ίρροϊβΙΤΙ £θΠΤ13ΐ3 (^υκ ςϋ§3ΐτιηΐ3 ηοΠίϊηβΙϋΓ. Α<1 1τυ]υδ Ππιίΐϊΐυϋίηειτι Γοηί, ηοΛιϊ
ςο^οηίΪΒδ νοςβίεκ ϋΐζβιτίΓηοη βρρεΙΙβΓε νοίυετυηΐ: ϋίεΛνοίαιτι, νίι·|>ο. Ιι^ϋε.ϊη ρηώα Γ^ΙΙ3Β3 ίϋ£3ηιηιοη, & νοςβίεπι οροαυϊι ροηϊ. ^οίυηι, ^Ϊγ§ο, ςυοκί δί Αεοΐιί ίεοεπιηι, & 3ηΐϊηοίΐπ, Πςυι ϊη ς|ΐιίΒυ{(4%π] ΙίΒεΙΙΐκ ίεπρίυΓα
<1εςΐ3Γ3ί. ν&οτϊηκί. Αεο1ϋ$ ^ ίί!έηι ν^Ιεί, ς|ϋθ(1
βρικί ηο5 υ, ςαω ρΓΟ, ςοηίοηβηΐε Γατ&κυιτ , νοΟΒίυτςυε βαΖ & (ϋ§3ηιπΐ3. Οοηβαί €τ%ο ^ ΜοΙϊίϋτη ρτο α Ιαιίηα «βίγραικιη φ. 8(4 ηιοάατη ϋηιιιι ,
ηΐίϊί /οηία
οοιι/οηαηί'υ κ. ΙΙΙαά άπατη
(β , α ρΐηυηιΐΐ ΟιτηίΛηΐί ηιαίί (§αή , φϊι α Ιιιβτα /
ηιιΙΙο ηοάο άΊβη^μαηι: ΙΡ,ίί ιηϊιη νίηυιη (β ήήααι.
νίΙΙυΓη , ίβΐΐυπι. δβΓνϋδ, [εήα$. Οητη ΐαηιεη ηεαβαγιο άώΐα,ί ϊηί$ϊ ¥ & α ζοηβηαηκτη άφτιηκη
ίοηβ'ίΐΐίϊ ; αΙΊοηαΐη ληι \)&ί , ακί ίΙΙα ιη Ιίΐηαηίτη ηα·
ιηιτο [ιιραναοαηια /οτει ί κ ιϊ£ο ρ\ζύ<{Ηε , ηχ'ι τίίίε
ι$αη οιηβηΐΗΐ^ \χλ εξΐχαηχ αχ Ιοη%ε /ταίΗιι*
νιιτηιηαχίΗΐ βηΐί, ψιαηι /, ΐαιηψΐ βηιιτη τιάάαΧ)
φά ιπίϊΐίΐ! ΙαφίΐηΗί ώ 4ϊ( 9 ψΛΐιη ζαΐαχηο (χρήχηϊ
ροίίβ.
νίϊίΐνι Πρβια ηαιίϊα χΛΐϊοηώιΐί αηηηά'α , « ίοηβίΜηΐΐηι ΛΧψί αΑΐ» Ό'^ΛτηνηΛ ΜοΙΉιιηι, /οπη'Φ,
Ρ | '
4«αβ
Γ

I
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ηιιαβ α (ΙιιρΙ(Χ) ννϊηυιη, ννβΐΐυηι, 5ΰΓνϋηι%
ηνιτη βηπτη ούβγναηί αάίιικ Οεχχηαηί; ^ΰθί\Χ\ ,
ίΰδααΐ νβηηαδ, δβοηη. V®, 523«. νει-υδ.
5Η5α<11?« θα* βεηχεηχία Ιλρβί ρτούαΐΊΙΐί εβ ρχορχεν
αχξατηεηΧΑ ηοη [ρεχηεηάΛ , ηιιίΙ/Η* /«/ίίί«Γ, ηααηηιιαιη
ηονα εβ > ηεε αριοί &χεχαΧοχε* χχιχα. Νονά ϊηηααηι
φ, ηιιοαά \>αηο ραπιτη , ψ& ΪΙΉη, ιι βχηρϊιοεχη ίοηβοηΑηχεηι βηαφ «ί νν, Ναχη ίρβπιη ΟΊ^ατητηα /ΕοΙιαιηι ηώιΐ αΙΊνά εβε, ηααηι νν, χηηΐχι ηαάαηί, ^«ί
ίαχηεη Ιιοο άε βοηο (οηβηαηίίϊ « ηαη ιοηεεάιιηϊ' ΑΙ&
βτηρίίύχεχ ά'ιαιηχ ΌΊζατηηίΑ &οΪηητπ τε/ροηάεχε ία«/οηατιχ'ι «. Οαΐ β άαχεηχ Όί^ητηα [οηαχε «ΐ νν,
ηΐίεβαήο αβχηίΑχε ϊίίάεηι οοβεχεηχιιχι « βτηρίεχ β>ηατΒ ηχ νν, Λ^ί χεείε άε Όϊ^αηίηΐΛ /ο^κληγηγ, ηα'ι
άκνηχ άιιρίεχ ψύίεχη νν. ναΐαΐβε; ξ$ ροβεα εχεηιρίϊ
Ιο(α αάάΐίαιηχ ϊβα: &γ&9 δεΓνιΐδ. ΰεχ^ϊ ,0&να$,
«» άιιρ'Ιϊά Μο νν , ίβι ϋ'ΐ£α)ηηια ΜοΙλημ λ^ηϊναΐεχ , ηεαχχΗχη η χααΜί εβ , βεά €οη[οπ4τίί , αχ μ»
<νοχΜ>Ηί ΓεΓνΐί8, 06τνιι$, Β ϋ ξεη«5 αΐϊη , κίχϊηικηχ
η νοοαϊΐί εβ ,· «β» ροί*/? «£β ρεχ ή'ι^αχήιηα ΛοΙκπηι
βαρρίεχϊ. Ο^Αχε νοίαΐί* ν αά Όϊ^αχπϊπα αΛ'μη£ι άε·
ία Ι)θΰ τηοάο. 5ί^βϊ, Οεχχια, Οα&ιΐί,
Νε^
ίΙΙαά οχηίχχεηάηχη : Όι^αηιηΊΑ Μοΐΐίΐιχη άΊίίατη εβε
ΥαΗ) χεβι νΆχχοηΐγ & Ό\ά)χηο αριιά ΡχΊ(άαηαχη, >.
ξ£ ({Μΐ&εχη α βηο. Ό( ψο ιορ\<>βη$ ύαχψηικί Πρβία.
ΰόχοη'ιά'ίί Ιοίο βιΙ'μη&Αηι νεϊβΐί ΎεχεηχΊαηΊ ΛίαιιτΊ
άε ΜοΙκο ΌϊζΑχηιηα ρχοαχ α Λίε\εχώο ηάχαηχκχ.
Νοιηίηυηι ιηιι1(2 Ϊηο1ιθ3ΐ3 Η(επ8 νοοαϋΒαβ
^ο1Ϊ£08 οΓοδ νβηΐί, Λ όΐξΛίΩταοη ρΓκήοΐί.

^Εό!κ3 ^ΐϊΐείΐυδ αυίεηι πιϊίΐϊ ίεπηέ εΛ Ιΐβίεε.
ΗβΓρεΓϋπι ουηι άκο ΟΓΧΰέ, νεΓρεηιηι ςο§ηο
ιτιΐηβΓ.
, " *Εςία, ίκ νεΛα Γα&3. νεΛίδ ί«θ»ίς ΛίαΐυΓ.
9Ινα > ηυεπι Ογ3Ε(:ϊ νοςαιηοδ , νίιη }\Λ>εΙ ιαα,
Έαρ εΛ Γηιιΐΐίδ ίη υίυ, &: ΓΠ3§ί8 ροείκυπι εΛ.
"'Ήζ εηίηι η3ΐΐν3 νοχ εΛ : ΐΙΙα νεΓ Ηοο ίΗ£Ηί3(.
Οιιρδ ΗθΓπεΓϋ$ (3ίχϊΐ ίνίτός, ϊΐΐα νεηείοδ »ι>
Ιιιαΐ3() &ς.
ΟηιΙα: βχηίβιαΐ ΎετεηΪΜηιιι φιτκη & Ιιηιτη
βρ'ιήΐιαη α Ι.αήηΊί ΜοΙκο τηοτε Ίη Όϊ^ΑτηηίΑ^ Ιιοο εβ,
ίη Μ εοηβοηαηίεϊη νεϊίϊ»
Χ *υαΙα ώ αϊ ήνι βοηο χΐίηζ, βηΓείεβ, ηοηιεη
Ιιαίεηΐ, £αήη% ΉμΊμιτα εαηηί ι ηαΜνΉοη [ηίεηηί
I}. Αΐ β^ηΐα ηοη εαγεηίί φίΛΑ αϊ Αα/οηΊαί αϊΐ.
Ιη Ιβΐίο ηιιΐϊΐέιυί ίΙεηίΗοδ Αίεοΐίαιιή χ. · .
Ιηιο \ΐΛί εύαηι (ρεύε ηοίαηί Ιιίεταηι, ηκαιη Ίχ νοεαηι.
Όε ψ Λΐΐ[οηΊια.
Ριιιχ» ίποοηιϊ§εΓ3 ίρεοίβ ρεηΐιΐΐίιηβ ίααι ψ.
Αάβ^Ηϊαίη τϊίχ ααεϋί αϊιηΗΐ ιηοάο β$«τα ΙΊίεΎ£ Ιαϊμα , ηααηι I ίχ ·νοεΑη(> [ιιηιριαηι α Οχ&άί ρ«τ
ϊηνεΐβοηεηι : ΙίΙΊ εηιτη ζΐ, ηοί ίχ. ΛΙΐΐετ ΐΑτηεη άεαιβΆιΐίτ Χ & ΑΪιΐετ χ> ηΐ ιρβι βοαϊιι ηιαηφβαηι εβ;
ψιαηηιιαιη άεΟίβΆίϊο τδ IX ίηίεϊάκη ρατιαη ΐιεί η'ιΙοϊΙ άϊβεη α άεαιβΆήοηε τ« χ ρταύραε ϊη ϊηιρτεβί
ΙώτΗ} αΗ νιάετε εβ Όϊή , ίιηχί, ϋηχί, ύβτηιΙίΛ.

ΐ)%
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ΙΊα, Εχ ηια»ΐΗχ αΐίΐηΑϊ ροια'ιϊ ά'ιβο ΜΊ 5.Α«£Μ'
βϊηϊ Ιώ. ζ. άι ΌοΆήηα ΟίηιβΊ^ηα οαρ. ζ 4. \]η* 6§υτλ. ΗϋεΓΧ, ηιχχ ς)β<:υΐΓ3Ππι ηουΐυι-, ΆΪ'ιυά &ρνΛ
θΓ£εςο8 > βΐίυί 3ρϋ(1 Εβίϊηοδ ναΐεΐ. Μεο , ο^υί
υΐΓ2σΐ(]υί 1ίη§ιΐ3Πΐ ηονϊΐ , ίϊ Ηοαιϊηϊ Ογϊεοο νείίί
βΗςυι^ Γι§ηϊης3Γε, Γατ&εηοΐο , ηοη ϊη β»"Ίΐ§ηϊίΐΟΛίίοηε ροηίί Ηϊπο ΗΐεΓίπι, ϊη <}ϋ3 Ρ3Πΐ ροηϊϋ,
οία* Γαίί>ίΐ Ηοπιίηΐ Εαΐϊηο : Ναηι ίΐιηι αά ίαίιηατη
βτ'ώ'ιί ΙΐίϋϊΑ άΐίαβαΐα Χ βιι Χ ιήι ΙΉϊτλ IX: Αίβ
αά Οχίΐιιιη βήΐ/αΐ άΐίΐιβαί'ίο ίΙΙα ιηί ΙΊκτα χ. φι«
ΙαήηΊί <:Η.

ΟΑΡϋΤ

XVI.

ΡΗΐΓ,οι,οαιαΑ ου^ϋΑΜ
ϋΕ ακ^αΐδ ίΐτΕΒ,ΐδ.
Ί?£ι»ηιι ύαααςιιι άι ργοηαηίΊαιϊοηι βη&ιιίαηιηι Ιιηταϊΐΐίη ΑΙρΙιαίιύ ΟίΛΟαιάά. Νηηο αάάοηάα βιη{
ην&άαηι ΡΙήΙοΙοξίΟΑ, Ίηί€Τ φίΛ )*τι /αο αηϊηΐί , ηκοά
ϊρ[«ηιιΐ Όΐΐίί α ρΐίηΐΛ 1£ ηΐιιηια
ΛΙρύαΙιιη Γιηιλ ηοηΐίη βίϊ ϊηάΐά'ιΐ. Ε§ο Γυπι ΑΐρΙΐ3 & ω μίγΑ
ΡΗηςίρϊοιη θί βηϊδ , άίαΐ ϋοΓηίηυδ ϋευδ. Ν(ηαι Ι)Μ βηιβΐ ίαηίαιη , βά ϊη ϊη ιοάιηι [αοτο Αροα'
1)ρβΰί Ιϊίτο, ηαηρε οαρ. ι. ζι. & ζζ. ϋϋ38
ΟΧ. 1ΐ((εΓ3$ ΓυηκηαΓη & υΙππΐ3ΐη ΓιΚ' ίηϋϋΐΐ Ροητίηϋδ , ΊηηΗΐί ΤεηαΙΙϊαηιΐί , ίώ. άι ΆΙυηο&αϊηΊα. οαρ. γ,
ίηίΐπ <3ί 6ηΐ8 ςοηςυιτεηπυηι ϊη ίβ 6§ιιτ3$ , ικϊ ^υεαι3(1ιηο(ίυπι α *ά ω ϋδ(]αε νοΙνίΐϋΓ, <5£ γιιγΓιι5 ω ζά.
α Γβ

α κρϋεβίϋ»-, ίία <5£ οΛεη^εΓεί ίη ΓΛίΓβ
ίηίη{
<3εςυΓΓυπι 3(1 ήηείΉ,
ήηίϊ Γεςυι-Γυπι 3(1 ίηίιίιίΓη,
01 ΟΓηηίϊ ΗϊΓροΓιΐίο ίη ευπι ^είϊηεη$, ρε* ηυεπι
ςοερίί είΐ, ρεΓ ΓεΓηιοήειη ίαΐκεΐ ϋεί, ηυί ατο
(λ&\κ εΛ, ρΓοΐη^ε <3εΓιη3ΐ, (]υοπΐ2(!αιΰαυιη &
ΟοερίΓ.
7ί/ί;»
Ρηι&εηχ'ιιιί V» νετβεαίϊί. Οοϊάύ
Π3ΐϋ8 εχ ρ3ΓεηΙΪ5 βηΐε ηιυτκΐί εχοι-Ηΐυπι Αίρη* 8ζ
ω €θ§ηοηιϊη3ΐυ8 , ΐρΓε ίοη« &Ζ εΐ3υίυΐ3, οηιηιυπι
ί]ϋ3Ε ΓυηΙ, ίυεΓυηί, (}υ2εε)υε ροΛ £αΙαη Γυη[. Ιη
ηΐιηιηηί εχΑετη άα& ΙιΚτλ βιριαι αρρατέηΐ, αά/Ιτίρι*
ηαοά εβ ηοΐΛ ηοηι'ιηί! ΟΒτϊβ'ι. ]Γιά.€ ΐώηι\η ρτϊ·
τηπχη Τοτηί ιιηύ άε 5αη£1α Οτηοβ.
5. ΡΛώοτη'ίΗί 'χηχετ ΛίοηαβΊΰΛ ν'ιΡΛ Ρτο/ε£οτεί
αΐείεηϊηιια , βαικ'η , υΐ ιοΐυ$ ςοηνβηίυϊ Γυυδ ίη
νί§ίηίί. ςυβίοοΓ ςΐ3ίΓεδ ^ίΛπΒυεΓείυι·, <& Πη§ϋΐ3ε
ίΐη§οΙΪ5 ΙϊΐεΓΐδ Ογ3εοΪ5 νοο3Γ«ηίυΓ : Εχεηιρϋ §Γ3(ί3,
ιι( ΠπιρΙϊοίοΓεδ ηυηοιιρϊΓεηΙυΓ ]οί3, υΐ ν3ίΚ ζ
νεί ξ, ϋΐ 3ΐϋ 3ΐΪ3Γυπι 1ί(εΓ3Γϋπι ηοηιϊηΐβυϊ βρρείΙαΓεηΐυΓ, ^υεπιβΐΐηιο^υπι ίοηπ& ΙΗεΐχ ΓβΗοηερι
νϊίΞΕ <:Ϊ3ίΙΪ3 ου]ιΐ5ί|υε 3ρΐέ νί^εΓεΙυΓ εχρππιεΓε,
ίεβε Βοζοηιεηο Ιώ. ι. Ήίβοτ. ΕεεΙεβαβ. ιαρ.Ί^. ί$
Ν'αερΗοϊο Ιώ. ρ. ιαρ. 1 4. & ΡαΙΙαάίο ίη Ηίβόήα Εαα·
βαοα αρ'ιΐε
Εχ ΡίοΙεηιαο Ηερ^βΐοηε γφτί Ρΐηούια Ίη Βϊ'
ΙΙϊοίηεοα [ηλ νοίαηι. ι ρ ο. [εηιιεηίΊα. Οϋΐεπυχ Οβίίϋϊ, ϊπιρεΓβηΐβ ΤϊΒεπο ΟεΓβΓε, ΐπΒυηυδ ΓπΐϋΙβγπ , Βεια εΛ βρρείΐαΐυδ, ηαοά ΆΙλ ΙΐΒεηΐϊυβ
ΙΐΙ/η ΙΗ.
0_
ΗβΓ
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ΗεΛ* υίεκίΗΓ , (\αχ 1 Κοπιβηίδ Βεί3 ηοπιίηβΐιιι·.
Οργ1ϋ$ νεΓ0 , Ο^ζκεηυπι ίςοηυπι , Οβπιπ^ άϊ«ΒίΐυΓ. ΑηίεηοΓ, ίδ, ε|υί ΟεΙεηΓιυπι ΗίΛοπβιη
€οηί:πρβ(. ϋεΐΐ» οο§ηοιηϊη3ΐυ3 εΛ,\υο<3 Βοηιΐδ βίΓεΙ &: ανίΐίΐίϊ »πΐ3ηδ; Οεΐεηίΐί>υ5 εηΐπι
ΌίΙίΟΛ Βοηυπι Ω^ηΐβςβΓε 3ίΗιτη3ηί. 5κ Αροΐΐοηϊιΐδ , ΡΗί1ορ3(οη$ (εηιροήΒυ$ , ΑΛΓοηοιηϊβ ςΐ»γ αχ * ψ/λόν <4ί&ιι$ εΛ , ά 6ξαη ΙίΜεΜ « , <^υ£ «γ€υηΐί§ίΐιΐΓ αίΐη 1υη3, ϊη <]ΐΐ3Γη ίΐΐε ιτιυΐιυπι Λαάη
€οηΐυΐ€Γαί.
5»ίγΓΚϋ8 ίΐεπι ΑπΑακΗϊ &κηί1ήήι
ζήτα είΐ ηυηοϋρ3ΐϋδ
ΐην«Λί§3ηβΙϊ Γεππη ς3ϋ$1« Λικίίο ,
βιΐκα ζίίτα φχ λ ζητίω, ηαοΛ
*β 4{ΛΛΧ9) Ν»ΓΓ3Πί & ΚΧο^ΜΚΟ. 3.1) I^ΠΙΟΙίε ΗίΓΟ
ίορ θ«τα ίρρείΐβΐυιη, (]υό«! ΓεΓνΐΙϊ είΓεΙ ίη^οίε
«ς νει-ίϊρεΙΗδ: Νβπι 3τΓτβς Γει-νοδ Π|ηίβθ3ί. Οιρίεΐί »<11ΐ3εοΜαί8Γ, ςροςΐ ρε<3ί&υδ ν3ΐ§3 εΐΓβί λάμί^α νοα,ΐ», ΑροΙΙϊηϊ Ργΐηϊο. Ρ)γιΗ3£ΟΓ3Πι ϊηίαρεΓ οιιπι, (]υί ηυπιεΓΟδ οσιηεδ «ΙεΓαίρβί, τείεΛ
ϋεηιος^άεδ Α ίε«ΐ» <:θ£ηοπιίη3ΐυΓη είΓε 1ίΐ£Τ3,
ναηρε α ΰαιηιηα. Ιάιτη Ηψ^βΊοη /αύμίαΐάτ, Μογ.
ίεη ΗεΒΓεοΓϋπι 1ε§ίδΐ3ΐθΓεαι Αψ)Λ ΒρρεΙΙίίιπη,
ψιοά άλφφ \)θί ιβ> νίίϊίφηβ , ςοιριΐδ ϊηίε&υηι
ΙΐϊΒίΓεΙ. ΑάάΛΙ & Ιιοΰ *</«» [ςήρίοΐ. Α!ρΒ*ο Ηυί
πιΐηί τειηυηεΓβΙιΐΓϋδ ίη ΟΙ^πιρκήδ νΐιϋοΓ ΗειχυΙ(ΐ5, ΑΙρΗϋ αϊ) εο ΙΐΐΙεΓβηι ηοηιϊηβνίί, ρηηκιηςιιε οιηηίυαι ςοΐΐοοβνίί.
/??«?» ι/ϋ */ϊίίΓ («γ
ρ»»ΐ4 /ίί«νι ΛΙρΙια β$ άϊίΐΆ* Ιηά« ψιάψϊιά {«ο <»
βλΛ«? ρΠίΒΛΧ β^«»*ί » Λ//>/>Λ ΛΥΪ ρβίί^. ξ)ηοάΐ(Α
ϋοάτπ: ψ'ιάαηι ΐ££ηΐϊβϊιηιιι α ΛΊαηΊαΙί ΑΙρία ρεηΐίΙ ιίοΓϋπι Αΐιά'ηί > Τιίτο ι. Εριχΐαηιη. 4*. 9»ί 7ί4γμμ

άηιιη Αίρΐια ριηαΐαίοηιηι ηβιηΊηαβ'α , τηαηάα(% αϊ
•νΊηάΊβ*
/έ νοάιει Βεΐα Το§ίΐοηιπι.
Λ /ΪΓίΓ4 ΟατηηΐΛ [οι Οαηιηαίε εβ αριιά Οβοτχμη»
ΰοϋηιιιη άε Οβάιι Αν,ΪΛ & Έιάφ* ΟοηβαηΐίηοροϊΐίΛΠΛ ^αμματίζαν , ίοΓπΐίίη 0*πιπι;ε ρΐχί«ηί.
Οααργοριη, ίγαμμάτιζα» η%ο νεβεί, ΐη (\«ίΙα$ (Λ·
Ιία βξηΑ [ρξάεηιΥ ιηύιαηΐια. ΗεβώΊιυ. τζίβων, ςολίί
ίχασα, σημϊϊα ως ^αμμα. ΤπΒοη εΛ , νείΗβ ΗιΒεηϊ ίϊ§η» ίηλβΓ ύναοαχ. $α'ίάαί. τψβωνοφό^ος
ο φοξων ς-ολϋν ίχασαν σημύ'α , ώς γαμμάτια.
ΤπβοηορΙιοπίδ εΛ , ο|ϋί ίβη νεΛβαι (ΗϊΙ)εηίεηι
Π§η» , «ί γαμμάηα. Ιη ΛίεΙεχά [εν. Εχετύχαηοηε
ΒαΙ/αΐηοηκ άε Ραίήατώαηιηι ρήνίΐε&ϋί Τοιη.ι.
ύ'%! Οϊ&ίο- ΚΰίηαηΊ εβ οΓ/οί ραμμάτων ςιχά(>ιον9
χλι μννά. ραμμάτων χα,} τζίγωνίων ςιχείξία,. Νιο
άνώ'ιχα ίιιιε ριη'ιηετε ΟαηίΓηϊαϊα & Ο α π\π\Άά\ΛΖ , </«<*
αραά Ληαβαβατη Β'Μίοίύεοαήιΐίη ιη Ηϊβ'οήα Ροηιϊβ'
ί«ι» ΐ9Ϊκι οααηιιηί»
Αίάρ( & 1)οο (χ Ρηοορη ϊΛη ρήτηο Αε ΒεΙΙβ
ναηάαΐκο. ϋίο^ηΐ, ' &ιι(ΐ<]υιΐαα 02Πΐΐί§ϊηε Ργονεώΐυπι λ ροεπδ ΓοΙίίοπι μ&ιιή, ηκοά Οίπιηι*
ίιυ3ΐΐίΙοουο ΒεΙαιη , Λ ηηίϋδ ΒβΙϊ Οίπηπίίηι ρεΓΓε(]ΐ)εΓε(ιΐΓ ; «ϋθ(ί εηΐιη Ιικίεηΐίβιΐδ ωηο ρυεήϊ ϊιι
*ηί§ηΐ3ίε, ηοηο οπιηίΐΜΐδ πΜηϊΓεΛυπι βίΓβ: ψή\
Ηΐυιη εηϊαι ΟεηΓβπςιΐδ Βοηίίί.ςϊυιη εχρυΐϊΐ} ηιπκ
νει ο ϋίϋπιειειη ΒεϋίαΠϋδ.
Ιη Ιηά'ΐΛ ΙηβΐΛ εβ , ηιίΛτη Ιηάια βιιπΑαι ίη [ρεε'ιεηι ΌεΙίχ εβΐα , & ϋεο ϋεΐια ηοηΐηαΐατ , ιιχ βφ
ϋί 5ηαΙ>β Μ, //. [η* ΟιοζταρΙηχ. Αι ιύ ηοη εβ
0^3,
«αϊ*
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αιιάίΐα Ιη[αϊα Μ^ρύ α ΝΊΙο Ίη ρτηιαίη ΌεΙΐΛ εβΐόΐΑ
άε ηιια ϊάιτη 5ηαίο Ιώ.ι?. Νίΐυδ, ιηψιιΐ} &1
^ΕίίπορϊίΕ βηϊΒϋδ Γε&3 Ηϋίΐ 3(1 5ερΙεη»ποη€πι .
ϋί^υε ειιηι ζά Ιοοαια, ηυϊ ϋεΐία 3ρρε1ΐ3ΠΐΓ, υβΐ
ί3ηηιΐ3πι 3 νεΓΠοε ^υο^ιτι ΓαίΓοδ, ή§υΓ3ΐη οοη, ίαΐ ίΓΪ3η§υΐ3ΐη; ΐ3ΐεΓ3 ΐΠ3η§υϋ ΓαηΓ
βίνεϊ
Νίϋ υΐπηΓ|ΐιε
νη&τε όΰ[αηάαηύ$ , βΙΐε{ »ά <3βχίεΓ3ΐη Ρείυίϊυπι υκηυε; βΗεΓ αά ΠηίΛπϊΐη Οβηορυπι ϋ8ς|υε, & ρΓΟχίπιυπι ΗεΓ3θΗυηι. Β3ίΪ8 3αΙεηι ΐΏ3ΓΪιίΓη3 εΛ ΟΓ3 ίηΐεΓ Ρείυίίυηι 3ΐηυε ΗεΓ3->
οΐίϋΐη. ΙοΙηΓυΙ* πιβπ ^ιιοΒυϊ^υεΝίϋ βίνεϊδ ίηςίυτ
άϊΐατ, & Οεΐΐί ηοπιίη3(υΓ, <}υό(1 6§ιΐΓ3 ε.]υδ βί
ΙΐΐεπΕ Δ Ππιίΐίδ; Ημ 5ΐταΙ>ο. Εβ & Ίη 0<χΙο αβΐατη
ώ \)λ€ ΙϊΐξϊΛ Μλτωτάν αρρεΙίΜνηι,
ΟφηααιΙαηι
αχηαχ'ιο ίαηιρήάϊο Ζε(3 ά'κΊΐΜ ί
λι ηο,η α ΙΊίετα ζήτα. , [εά α νκ^Μο <Ρία,ηα· , ?«<β
Λοΐύν$ ΌβΙιλ Ίη ζήτα τηαΐατξ βΐηϊι εβ ζ"«τα,
βί«ι ^ιαίβολος ζα'βόλος. Ταηιείβ ρούπι βήΙΊ άεΙ>εί
ΧϋΐΛ , ίΗτη βί α Ό'ΐΛία , Ιίοεί Ζεί3 ηνοηαεβηΊ ροίβΐ } ψΊ* είίαηι ϋίεΐ3 , αΐ/^αε 4ιρΙ}ΐΙ)βη£0 , Ιφηιιι;.
ΤτΊλ Καρρα ρεβηια^ 'μτη «/<»» άεοάηίαΙΑ /««Γ,
ηνίΐιΐί , άζηοΐαίαπαιτ Κ*ρραάοεεϊ , άε ηααταιη »*»*
ρη>1>ίίαΐε Ίηνεηία ηοη ραιΚΑ Ίη Εριβοϊα Ιβά,οη Ρείκβοί<€% Κ'ύϊίεΐ) ξ$ Κτείε*, {εα Οτεΐεηβι. Αα^ηβϊην,ί Ίη Οχαηιηιαιηϊί , Ίηψ%ί Ίη ΟΜϊαά'ύιΐ! Ειαι»«/ ,, Ίηάϊχαί άίίΐιιτη Ιχχ βα'ιβε ΐοτίΜη Ίη ΟοΓηεΙϊϋΐη
5)ΊΙ3γπ, ^Γηε1ΐθΓηΟηη3Γη, & Οοι-ηβΗυηι ϋεηΙϋΙυαι, ΗεάΊΐκηιηαε εβ Ίη Ιώήί 8'ώβϊηϊι ύοτΗη} »ί<
ηύηΛ ιϊώαι ΗΉα ΙΊιεήί {ιιίβε άεβ£ηαία*
Αρηά

ΠΝΟΤΧ?Ε ΟΚΛΟ^Ε.

. *#

Αρνί ^ιιΙΪΑην,ιη \η Λϊί/ορο£οηε ά'κιίαηί Αηΐ'ιοώεη\ : τ<ί χΐ ««Γεν η ^ίχ,ητί τιϋν πάλιν , «βΓ^ τοΝ
χβΙπ7ΓΛ. Νεο|ϋ6
ηεα,ιιε χαίπττα ςίνζίβΐϊ βίϊηυαΓηίη]υΠ3ηι ϊηΐυΐίί, ρεΓ χ ΟΗπίΐυιη, ρει-Κβρρ3 ΟοηΛϊηΠηιίΓη Μη^ποπι (1είΊ§η3ηΙε8. Ιη εοΜεηι ΛΙ'φροξρηε ϊάεηι ^ΙΊαμΗί άε Ληηβώιηϊι ; Ό'ιάΐϊ$ «ιβ^, ηοϋεβ> δ&τιβο βεΐΐυηι ίη^ίχΐίΓε,
I
χαίττπα. , αοο εβ , ΰοηβαηύηηηι , <3εΓκ1εΓ3υ$.
(7«»«ί ηίΐοάάαηι ΙίίΙΊ ΐήοΐϊηϊαήι α βχηίΑίε β£ΜΑ
ά\ϋιΐϊ» εβ, ψιοά φι [ρεάε ύεηι'κμίί; «ί <?/? αΐιετιΐίη
τηΛμκΗΪιιηι β&η\Α\ 'υηα εαάαη αρρείΐάηο ϊρβ ψοηιιε
Ιτϊ(ΙιηΊ« ΗεηιϊηίΙί {ώειηΑίε ρϊχάιιο ϊηάϊια νβ. Οςϋϊϋτη ηηοά β^καία άίάηιιΐ! , ϊά ηοη ΙιιΙ'φι ΗεΙΙαάϊια
ΒεβηίΊηοαϊ , ηπΊ ϊη Εχατρΐα αρπά Ροοηιαη Ίη ΒϊΜίοιΙ}. νοίΗηι. ζγ9· αίι : Οϋβοιβ4ΐϊΐόί1ϋα» 4Ηοίηΐϋ8
ταΝ νυ <3£ τά μΰ, ουπι ΗΐεΓ3ϊ ίη ρΙυΓβΗ είΓεπτβ
νοίυηιυχ, Πς & τά σίγμα άϊςεηάαπι είΓβ , ηοη
τ«ν σίγματα, §εά αβιι ,
/
ΛτΙΗ*ΐ***%
ξ# μ! ,
»<»7»<< Ιοφιιηάι , /««<τ /;<ίίίί , γηφτϊ'νη
αραά ΐΑίϊηοί,
, .
/ί^ί» ΑιΙΙοτ εοηνκϊαιη ΊΆαά, (επ ηιεηάαύυηι βτι·
ρΐ'α (ιάί ϊηιέχιιιί; Λίοφη άιΆιιηι εβε αίρύαηλ βά αλφω, ϋ ε/1, νΜΙίξιηε ΙαύοτατεΙ ,· άε ηααβ<ρτα}α)η
(χ ΗερΙπβϊοηε,
ΟοηβαηίϊηοροΙϊ ροτΜΗ! ετΑΧ, <\Η& α β&ατΑ (εηΐίϊοίιιηάΑ ΛρρεΙΙαΙ?Αΐίΐϊ ίι§ηΐ3 , ηί εβ ίη ΙώείΙο άε τε&ιοίκΑίΐι ατΙ/κ ΟοηβαηύηοροΙιίΛΠΛ.
ΏΊχ'ί-

α38 1 ΟΑΡ.Χνί. ϋΕ ΡΚΟΝ. £ΙΝΟ. ΟΚΜ^
• , .*··'·* ■
ΌΊχΊηιιΐ! βιρτα Ρίηάαΐααί οϋο β&τηαίίί >υιτβΐί
«β^ΜΟί··, \)Κ ββ, οτηηί ββΐηαΜ ζαηηΐίΐ /ιάβίι. Όίββάΐε 1)06 Ιβαϊάαιαη; [ιά άϊβάΐίια ίΙΙιιά , ηιιοάάι Νββοτίΐ^άο ρτοάίάίί Ηΐβώίιΐί ίη ΟαίίΙο&ο άΐ νΜ* άοίΐήηα. (ΙατΊι : Αϊΐ ιηίιη Νφοηη% ίβαιη ωηιροβιίβε
ΙΙϊα,άαη ίιΠη Ιϊητ'α οαηηίοη , ηαηι ίη ρήηιο Ιίί>ϊο >
Φ ηνι ρα αίρύα ηοίαίιίΐ , ηαΙΙατη ΑΙρΙια ίηνοηϊή > ίη
{Ϊ€ΐιηάο9 ηιιΙΙίΐηι Βα*; ίη ίσίίο, ηχύΐηηχ ξΑχηχηα ,
& ηα Αιϊ-Μψ, ίη οη)χχίΙ/χιι Ιίίίήι Λφιαύαί Οτλμ
οϊάίηι > άχβίηόίίι άιεβϊι βατή ίπ'ψιβ Ιίΐεταηχ : Ε(
4ίΙ ϋχαηρίαχη Νεβοήι βσίρββι ΤηρΗί»άοϊΐιχη Ούφατη.
Ιλοι5 ΌΕΟ νίΓ§ίηί(ΐαοΜ3ϋπ ΜΑΚϋΕ.

